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اقتباس

المرـّتــل كتابه ** لعبده أنزل قد الذي ل الحمـد
ـّل  الجعجاز أجل من أنـزله الجيجاز مع جعارض ** لك
تأـّث�م التي الخرافات ** من المسيلمة به أتى الذي مثل

ـّطاحنات و كقوله طعنا كفته الفيل سورة ** و طحن ًا ال
ـّي رأى وما اللدـّلة جعن جعاجـز ًا ** أراه المائدة في الكند

بالتـفصيل تنله ** لشيخنا للـّتأوجيل الضياء في فانظره
الجهلت من حفظ ًا ** لنوره الظلمات من الناس ليخرج

ـّط و بمهلكــات زجيف ًا ** أنواره الطغات بصائر جعن غ
ـّ�م ـّضل به�م المنجي الهدى ** نور إلـــى الجيمان هدى ث تف

جـّنة من له ل نسيه من ** و الجنــّة لـحافظيه وجعد و
الشهير ذي الفائق ** لشيخنا للتفسير المفتاح في فاطلبه

المصطفى بن القالدر جعبد الوزجير                                                 

  

الهداء
أن إلى بطنها ملء جعلى توجيهي و بتربيتي قامت التي المرحومة أمي إلى

. فضله و كرمه و بمـّنه واسعة رحمة ال رحمها ، توفيت
ـّمل و جهده بذل الذي والدي إلى ـّدراسة في مسؤولياتي كاـّفة تح الحياة و ال

. جميع ًا
لدجيه�م بما جيضـّنوا ل�م الذجين أخواتي و إخواني ؛ أسرتي إلى .
ـّدجى مصابيح و الهدى أئمة للسل م أنجبوا الذجين فولدي بن أسرة إلى . ال
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المتواضع السعي و العمل هذا أهدي .
ـّ�م }. {آمين مغاربها و الرض مشارق في المسلمين به انفع الله

                                       
  

جعرفان و شكر

الـعـاملين ـشـكر جـعـن الغـنـي و ، الـشـاكرجين جعـلـى الثـنـاء أحـسـن الذي ل الحمد
أجيـضـ ًا: القاـئـل }و7{الزمر: لك�م جيرضه تشكروا إن والمبين:  المحك�م في القائل

}40{النمل:لنفسه جيشكر فإـّنما شكر من و أكفر أ م أأشكر ليبلوني ربي فضل من هذا
ل :" ـمـن القاـئـل ال جعبد بن محمد للعالمين رحمة المبعوث جعلى السل م و والصلة

ـّما ال جيشكر ل الناس جيشكر بعد: " أ
لّول اـلـ أـشـكر أن واجبي من فإـّنه ، السابقة النصوص من فانطلق ًا ـمـا جعـلـى أ

ـّي أنع�م ـّد م أن أجيـضـا ـبـي الـجـدجير ـمـن و ، تحصى ل نع�م من جعل و الـشـكر بجزجـيـل أتـقـ
ناـصـر الـشـيخ المناء مجلس رئيس من بدء ًا السلمي، المؤتمر منظمة إلى التقدجير
العرجيـقـة الجامـعـة ـهـذه ـبـإلدارة ـقـاموا الذجين إلى و ، الجعضاء سائر و الحمدان الدجين
: من بداجية

أمين لد/ إبراهي�م الحالي رئيسها معالي .
ـّدراسات و الشرجيعة بكلـّية التدرجيس هيئة . جعامة السلمية ال
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رقابتها. و القس�م رئاسة
ـّدني اـلـذي جنـيـد وـلـي سـمبو بروفيـسـور إـلـى أجيـضـ ًا الكثير الشكر و ببعـض أـمـ

أـبـو جعـلـي بروفيـسـور إلى و ، فولدي ابن مخطوطات أماكن إلى الناجحة التوجيهات
ـّسول نيل كتاب بمخطوطة ساجعدني الذي غندو بكر إـلـى و ، الرـسـول تفـسـير ـمـن ال

لدار ، ـصـكتو مدجينـة ـفـي استـضـافوني الذجين الوفياء الصدقاء و المخلصين الخوة
جعـمـر و ، غطاـطـاوا ـشـيخ حـمـزة و ، بلـلـو غزاـلـي ال خ أمثال من العثمانـّية الخلفة
الجزاء. خير ال فجزاه�م ، أسمائه�م بذكر الورجيقة هذه تضيق الذجين و ، جعيسى

ـاء و التـقـدجير و الـشـكر و ـر ًا الثـن و الـمـوـّقر المـشـرف إـلـى آـخـر ًا لـيـس و أخـي
ـّطـيـب جعلي إلدرجيس الدكتور الموـّفق المساجعد ـّـسـولداني ال ـّل جعـل اـلـذي ال اهتماـمـاته كـ

جعـلـى ـشـجعني الذي و ، تسدجيده و العمل هذا تصحيح في تعب الذي و ، البحث بهذا
بـعـدها و الممات إلى حياته في جيوفقه و ، السعي هذا جعلى جيجزجيه فال ، فيه الجتهالد

كرمه. و بمـّنه
    

ـّدمة المق
ـار و ، الدجين جيو م إلى بحفظه تكـّفل و ، المبين الكتاب أنزل الذي ل الحمد اخـت

ـسـيد جعـلـى الـسـل م و الـصـلة و ، الـتـبيين و للبـيـان نزوـلـه مـنـذ المخـتـارة الصفوة له
الـذجين آلـه جعلـى و ، الـ جعبـد بـن محمـد ، المفسـرجين قائـد و ، المرسـلين و النبياء
الكـتـاب ـهـذا بحـفـظ ـقـاموا اـلـذجين ـصـحابته و ، الـمـبين الحك�م و الجيات نزول شهدوا
ـّما ، الدجين و الجزاء جيو م إلى له�م التابعين و ، المبين بعد: أ

ـّن ـّ�م التفسير صناجعة فإ ـّلء العلـمـاء ـمـن طائفة بها اهت و تلوة و لدراـسـة ، الج
ـّدلدت ، تفسير ًا جيـسـتخرج و ، الحـكـا م منـه جيـسـتنبط ـفـالفقيه ، المفـسـرجين اـّتجاهات فتع

ـّطهارة باب من الفقه فيه جيسرلد جيكالد و الحرا م و الحلل حك�م ـّمـهـات إـلـى ال ، الوللد أ
، الـمـأثور و المرـفـوع جـمـع إلى مـّتجه الخر و ، إجعرابه قواجعد منه جيبني النحوي و
ـّي و ـّل شغل له ليس الخبار الـسـلمية المكتـبـة حـّفـلـت قد و ، استيفائها و القصص إ

ـّحوا اـلـذجين المفـسـرجين ـمـن ـبـأجعل م و ، الـقـرآن تفـسـير في  المصـّنفات من بكنوز ـضـ
أســراره و إجعجازه وجوه جعن الخفاء كشف و الكرجي�م القرآن معاني بيان في بحياته�م

.
ـّظ كان لئن و ناـسـخوه فـكـثر النتـشـار و الـشـهرة ـمـن وافر ًا التفاسير بعض ح

و ، القـّيـمـة التفاـسـير بعض جعلى الغمار و الغبار نزل فلقد ، لحق ًا طابعوه و ، سابق ًا
ح َط فل�م ، الـّنافعة الذخيرة َطْع ـة و ، التحقيق و الدراسة من حـّقها ُت ـا بمناـهـج العناجـي مؤـّلفيـه

و ، الـبـاحثين مـن قلـيـل فـي الكتب تلك من الستفالدة فحصرت ، التفسير أسلوب في
ـّعل ـّـسـولداني أو الغربـّـيـة إفرجيقـّية أجعل م لتفاسير ل ـّظ ؛ الغرـبـي ال جـعـد م ـمـن الوـفـر الـحـ

ـّل ذلك ما و ، النتشار تراثه�م. جعرض جعن لتقاجعسه�م إ
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بـحـث بتـقـدجي�م الجامـعـة إلدارة طلب بعد الموضوع هذا باختيار قمت فقد ، لهذا
ـّدراسات في ـّر إـلـى ـسـرجيعة بجوـلـة فقـمـت ، الـحـدجيث و القرآن قس�م ، السلمية ال مـقـ

ـّلزـمـة المصالدر و المراجع لجمع صكتو في فولدي بن ال جعبد الشيخ ـهـذا لخدـمـة ال
.  البحث
الموضوع: حدولد
آـثـار ـمـن لـنـا ترـكـه ـمـا و الجتماجعـيـة و العلمـّـيـة ـفـولدي اـبـن حياة البحث هذا تناول
ـّ�م ، جعلمـّية ـّد م ث ـّكز و البحث تق خلل ـمـن التفـسـير ـفـي فولدي ابن منهج لدراسة جعلى ر
: الـّثلثة كتبه

. التنزجيل معاني في التأوجيل -ضياء1
القرآن. تفسير بيان في السولدان ضعفاء -كفاجية2
ـّسول -نيل3 ـّرسول تفاسير من ال . ال
ـّ�م ، الكتب هذه بقراءة الباحث قا م المنهجـّـيـة الملـمـح ـمـن تسجيله جينبغي ما تسجيل ث

ـّمة ـّصة و العا ـّل في الخا ح َد، ٍة جعـلـى كـتـاب ـكـ ـّ�م ، ـِحـ و تحليلـهـا و الملـمـح ـهـذه تقـسـي�م ـثـ
ـّ�م ، رئيسـّية جعناوجين في جعلها ـة و النماذج لها وـّفر و ، فرجعـّية جعناوجين تحتها ث المثـل

التي: العنوان البحث لهذا وضعت فقد هذا جعلى و ، بيانها و لتوضيحها
التفسير. في مؤـّلفاته و فولدي ابن ال جعبد

ـّدراسات ـّسابقة ال الموضوع: في ال
ـّن أساتذة من الباحثين بعض من وجد قد ، بصدلده نحن الذي الموضوع هذا إ
ـّرـقـوا من الجامعات ـّل ، فـيـه لـهـ�م جيحـلـو ـمـا لدرـسـوا و ، ـجـوانبه بـعـض إـلـى تط ـّن إ أ

المراـجـع بعض طرجيق جعن جعرفها إـّنما و جميعها؛ جعلى الطلع له جيقدر ل�م الباحث
الن جعنـهـا, و النـقـل و جعليهـا ـبـالعثور الباحث حظي قد البعض و ، بها استعـّنا التي
ـّطلع ل�م التي أسماء بذكر نبدأ ـّ�م ، جعليها ن ـّكـّـنـا اـلـتي البقـّـيـة ذـلـك بـعـد نـصـف ث جعـلـى تم

فيها: الطلع
. الـّلوري ال جعبد للد م فولدي بن ال جعبد -آثار1
لّسرا فولدي بن ال -جعبد2 غـيـر لدكـتـوراه رـسـالة ، الحميد جعبد العلي جعبد للدكتور مف

. نيجيرجيا ، كانو باجيرو جامعة ، السلمية الدراسات بقس�م موجولدة ، مطبوجعة
: كفاجـيـة كـتـابه ـمـن الول الـجـزء تحقـيـق و ، جعلـمـه و : حـيـاته فولدي بن ال -جعبد3

الـغـاني بـكـر أـبـو الحـسـن الـحـاج لـلـدكتور ، القرآن تفسير بيان في السولدان ضعفاء
ـّـشـرجيعة بكلـّـيـة المحاـضـر ـّدراـسـات و ال ـبـالنيجر الـسـلمية الجامـعـة ، الـسـلمية ال

ـّدولة لدكتوراه رسالة هي و حاللّيا، ـّد م ، الـسـلمية العـلـو م في ال الـحـدجيث لدار إـلـى مـقـ
ـّدراسات الحسنـّية ـّرباط في العليا لل و ،  م1998هـ- 1418:  بتارجيخ ، بالمغرب ، ال

،630{ صفحاته جعدلد للـسـف لكن البحث هذا جعلى للطلع بصاحبه اتصلنا و } 
. جعليه نحصل ل�م الشدجيد
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ـّدمها مقالة جعثمان، لبشير فولدي، بن ال لعبد الفكري -السها م4 المرـكـز ـنـدوة في ق
السلمي.
ـّل ـّطـلـع ل�م البحوث هذه ك المكانـّـيـات ـتـوفر جـعـد م ذـلـك ـفـي الـسـبب و جعليـهـا، ن

ـّدة في الوقت لضيق و تصوجيرها، و بأماكنها للتحاق المالدـّجية و للبحــث، المتاحة الم
ـّدراـسـات ـهـذه ـمـن بحـثـان جيبقى السباب. و من ذلك غير ـّطـلـع ـقـد اـلـتي ال الـبـاحث ا

: هما و جعليهما
ـّلمة لدى القرآنية -البلغة1 ـاقي جعبد لبروفيسور ، فولدي بن ال جعبد الع ـشـعيب الـب

لدرـجـة لنـيـل ، نيجيرجـيـا ، بـصـكتو ، ـفـولدي بـن جعثـمـان بجامـعـة المحاـضـر ، أغاـكـا
ـهـذه تـقـع و ،  م1993:  ـسـنة ، الـسـلمي اللدب منـهـج و البلـغـة ـفـي اـلـدكتوراه

ـّرسالة و ، الكاتـبـة بآـلـة كتـبـت إـّنما و ، مطبوجعة غير هي و ، كبيرجين مجـّلدجين في ال
جعـلـو م و التفـسـير ـفـي ـفـولدي اـبـن مؤـّلـفـات ـفـي القرآنـيـة البلغة جانب في واقع هو

.   البلغي الجانب هذا غير إلى جيتطرق ل�م و ، القرآن
الـقـرآن تفـسـير بـيـان في السولدان ضعفاء كفاجية كتاب من الول الجزء -تحقيق2  

ـّدمة لدكتوراه رسالة ـّدراسات كلـّية إلى مق ، بصكتو فولدي بن جعثمان جامعة ، العليا ال
الكـتـاب ـهـذا بتحقيق الباحث قا م ،  م2000: سنة شوني مولدي محمد الدكتور إجعدالد

ـّد م و ، ـّ�م ، العلمـّية و الجتماجعية فولدي ابن حياة جعن بدراسة له ق جـعـن بإجيـجـاز تكـّـلـ�م ث
. نسخه و مصالدره جعن و ، فيه فولدي ابن منهج

تتـنـاول ـلـ�م أـّنـهـا ذكرـنـا فيما الموضوع هذا حول الدراسات هذه من فالواضح
ـّدثنا اـلـتي قـضـاجيا ـفـي ـسـلكناه الذي المسلك تسلك ل�م و ، جوانبه بكافة موضوجعنا تـحـ

نـيـل فكـتـاب ، البقـّـيـة لدون المؤـّـلـف كـتـب ـمـن كـتـاب جعـلـى مقتصرة فبعضها ، جعنها
ـّسول ـّرق من – اطلجعنا حدولد في –الدراسات هذه بين من نجد ل�م مث ًل ال و إليها تط

مـن ثـغـرة سـدلدنا ـقـد أـّنـنـا فنرـجـو ، فـيـه المؤـلـف منـهـج جعـن الـمـوجز بالوـصـف لو
ـّـمـن أحد إليه جيسبقنا ل�م خدمة خدمناه و الموضوع لهذا الثغرات ـلـ و ، جعـنـه كـتـب م

 .    المـّنة و الحمد
: البحث هذا في منهجي

ـّما } تفسيري {وصفي منهج فهو ؛ البحث هذا كتابة في اتبعته الذي المنهج جعن أ
إـلـى ذـلـك ـجـاوزت ـبـل ، غيره أو المؤلف جعن النقول بتسجيل أكتف ل�م أنني بمعنى

ـّل ـبـرأي المـبـاحث بـعـض في أخرج قد و ، الستنتاج و ، التعقيب و التحليل، مـسـتق
ـّ�م ، الثلثة مؤـّلفاته خلل من المناهج هذه باستقراء كذلك قمت و ، جدجيد و فرزتها ث

ـّل أقد م أن حاولت و ، حـّللتها ـه جيـجـب ما بتعرجيف فيه الشروع قبل مبحث لك ، تعرجيـف
.  ذلك جيتبع ما و أقسامه ذكر مع

ـّما و جيلي: كما فهو البحث هذا لطرجيقة التحليلي المنهج جعن أ
. الهامش لدون الورقة لداخل في ترقيمها و القرآنـّية الجيات -تخرجيج1
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ـدرجتها؛ التـعـرض لدون النبوجـيـة الـحـالدجيث -تخرجـيـج2 و الـجـزء و الكـتـاب ـبـذكر ـل
وجد.  إن الحدجيث رق�م و الصفحة،

. للوقت كسبا و للختصار طلب ًا ، المذكورجين بالجعل م التعرجيف -جعد م3
ـّرفت4 .  البلدان كذلك و ، الغرجيبة الكلمات بعض -جع
جعـنـد ذـلـك و ، المؤـلـف جعليـهـا اجعتـمـد التي المصالدر إلى بالرجوع النقول -تأصيل5

ـّي المصالدر هذه توفر . لد
؛ الـهـامش ـفـي ذـكـره } ورلد مرجع أو { مصدر كتاب أي معلومات ذكر -حاولت6

ـّ�م الكتـاب اس�م بذكر ـّ�م ، المؤلـف ثـ جعنـد النشـر تارجيـخ و النشـر بلـد و ، النشـر لدار ثـ
تارجيخ بدون } أي تط {بدون بـ له أرمز الطبع تارجيخ للكتاب جيكن ل�م إذا و ، وجولدها
الطبع.

إجما ًل: البحث محتوى
ـّسمة فصول و مقدمة في البحث هذا جعلت قد و و خاتـمـة، و مـبـاحث، إلى مق

ـّضحة هي التي: النحو جعلى مو
ـّدمة:1 السابقة الدراسات و اختياره، أسباب و الموضوع أهمـّية بيان في هي و-المق
ـّدراسة منهج و الموضوع، في إجما ًل.  البحث محتوى و ال

ـّ�م ســّتة و فـصـول أربعـة هـي و مبـاحثه، و البـحـث فـصـول بيان في شرجعت ث
مبحث ًا: جعشر

مباحث: خمسة وفيه فولدي ابن ال جعبد الشيخ ترجمة الول: -الفصل1
العلمـّية.  نشأته و وللدته و نسبه و  اسمه:الول المبحث•
 مؤـّلفاته. الثاني: المبحث•
فيه.  العلماء أقوال و العلمـّية  منزلتهالثالث: المبحث•
ـّرابع: المبحث• زهده.  و ورجعه و  جهالدهال
رثاء.       من فيه قيل ما و  وفاتهالخامس: المبحث•

خمـسـة فـيـه و التنزجـيـل، مـعـاني ـفـي التأوجـيـل ـضـياء الثاني: كتابه -الفصل2
أجيض ًا:  مباحث

جعامة.  بصورة منهجه و بالكتاب  التعرجيفالول: المبحث•
و الـسـرائيليات ـمـع التعاـمـل ـفـي ـفـولدي اـبـن  منـهـجالـثـاني: المبـحـث•

الموضوجعات. 
ـضـياء تفـسـيره خلل ـمـن ـفـولدي ابن جعند التكرار  جعل�مالثالث: المبحث•

التأوجيل.
ـّرابع: المبحث• ـضـياء تفـسـيره خلل من فولدي ابن جعند الفواصل  جعل�مال

التأوجيل. 
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التأوجيل.  ضياء في فولدي ابن  مصالدرالخامس: المبحث•
ثلـثـة فيه و القرآن، تفسير بيان في السولدان ضعفاء كفاجية  كتابهالثالث: الفصل-3

مباحث: 
تأليفه.  سبب و الكتاب بعنوان  المقصولدالول: المبحث•
جعامة.  بصورة الكتاب في منهجهالثاني:  المبحث•
التأوجيل.  ضياء و السولدان ضعفاء كفاجية بين المقارنةالثالث:  المبحث•

ـّرابع: الفصل-4 ـّـسـول نـيـل  كتابهال مـبـاحث ثلـثـة فـيـه و ، الرـسـول تفاـسـير ـمـن ال
أجيض ًا: 

مصالدره.  و بالكتاب  التعرجيفالول: المبحث•
الكتاب.  في  منهجهالثاني: المبحث•
.  السيوطي كتبه ما و فولدي ابن كتاب بين  المقارنةالثالث: المبحث•

التوصيات.  بعض و البحث، نتائج فيها أجملت  والبحث: خاتمة-5
بفـهـرس و فـيـه، المعتـمـدة المراـجـع و للمصالدر بفهرس البحث وشـّفعت هذا،

التفصيلـّية.  للمحتوجيات آخر
و  ـّن لدجعوانا آخر   ـّب ل الحمد أ سـّيد جعلى السل م و الصلة و العالمين، ر

أجمعين. صحبه و آله جعلى و المرسلين

ـّر جعبد أبو بللو الباحث:آلد م الب

ـّول: ترجمة الفصل فولدي بن ال جعبد الشيخ ال
و فيه خمسة  مباحث جعلى النحو  التي:

المبحث الول:اسمه و وللدته و نشأته العلمية.
المبحث الثاني: مؤـّلفاته.

المبحث الثالث: منزلته العلمية و أقوال العلماء فيه.
ـّرابع: جهالده و ورجعه و أخلقه. المبحث ال

ـّرثاء. المبحث الخامس:وفاته و ما قيل فيه من ال
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العلمية ونشأته الول:اسمه, ونسبه, ووللدته المبحث          
ـّول:اسمه ـصـالح ـبـن جعثـمـان ـبـن 1 فولدي محمد بن ال جعبد محمد أبو  هو:ونسبه أ

ـّب بن 2بقرط الملقب هارون بن ـبـوب ـبـن  ماـسـران ـبـن أجيوب بن سمبو محمد بن ج
ـهـاجرت اـلـتي الفلتـيـة تورلدب قبيلة رؤساء من جكل ,وموسى جكل موسى بن بابا
وغينـيـا الـسـنغال جمهورجيتي منطقة في جالون ,وفوتا تور فوت بللد إلى تمبكتو من

ـّن إلى البللد تلك من هاجروا ث�م  3 الحاليتين، القـرن أواخـر هوسـا, فـي بللد مـن4 ك
. الهجري الثامن
ـّن و جعـهـد ـفـي المـغـرب بللد القرـشـي, فاـتـح جـعـامر بن بعقبة جيتصل نسبه�م جيقال:إ
قرـشـيا، ـفـولدي ـبـن اـلـ جعبد فيكون هذا صح وإذا جعنه، ال رضي الخطاب بن جعمر
فيقول: الشرجيف النسب بهذا ال- جيفتخر -رحمه فولدي بن ال جعبد ونجد

جاري أصل لسرائيل **  ولنا  جعقبة نسبة لسماجعيل ولنـا           
5نجاري. وهاك أجعراب **  أبناء  أخوالنا كما جعرب أجعمامنا               

ـّرخين أقوال اختلفتثانيا:وللدته:  ـفـولدي ـبـن اـلـ جعـبـد الـشـيخ وللدة ـسـنة ـفـي المؤ
ـّن جـيـرى ـجـومي محمولد أبوبكر ال, فالشيخ رحمه .6ه1179: ـسـنة ـكـانت وللدـتـه أ
: المواـفـق هـــ1180: ـسـنة ـكـان ذـلـك أن غـنـدو جعـلـي أـبـوبكر اـلـدكتور جـيـرى بينـمـا

ومعناه في اللغة الفلتية : الفقيه . 1
وجيكتب أجيضا (غورط) و(غرلد) . 2
مقدمة مصباح الراوي / محمد المنصور إبراهي�م  , مرـكـز الدراـسـات  الـسـلمية  بجامـعـة جعثـمـان ـبـن 3

.14 م ص/2003فولدي , صكتو/ نيجيرجيا  , ط/ أولى 
مدجينة في جمهورجية النيجر جعلى حدولد نيجيرجيا من محلية إـّليل في ولجية صكتو. 4
جينظر: توضيح الغامضات جعلى تزجيـن الورـقـات , جعـمـر بـن محـمـد بـوي .ط/ مطبعـة الميـن المـحـدولدة 5

.39-37صكتو بدون (تط). ص/
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موـلـد لن الـثـاني, نـظـرا الـقـول ـهـذا شوني مولدي محمد الدكتور  م, وجيرجح1766
جيكبره كان  م, وأنه1754:  الموافق هـ1168:  سنة كان الكبر أخيه جعثمان الشيخ
1. سنة جعشر باثني

ـّجحه أجيضا القول هذا و ـلـدجينا ليس قال:" و حيث جيونس كبير محمد الدكتور ر
ـّل وللدـتـه، بتارجـيـخ نقـطـع جيجعلـنـا ـمـا المعلوـمـات ـمـن تزجيـيـن كـتـابه ـفـي نـجـده أـّنـنـا إ

ـّن جيذكر الورقات جيجعلـنـا مـمـا ـسـنة، جعـشـرة اثنتي بحوالي جيكبره جعثمان الشيخ أخاه أ
ـّجح ـّن نر ـابه في نجده  م....لكـّننا1766- هـ1180سنة: حوالي هو ميللده تارجيخ أ كـت
ـقـارب ـقـد ـكـان الكـتـاب، لهذا كتابته وقت النسو خ) جيذكر: أنه المسمى:(إجيداع الخر

ـّ�م جعا ًما، خمسين ـد جعـشـرجين و سبع سنة تأليفه من انتهى أـّنه الكتاب آخر في ذكر ث بـع
بيـن و هـــ1177 حـوالي ميللده تارجيخ جيكون هذا جعلى هـ).و1227( ألف و مائتين

2سنوات. ثلث حوالي قبله الذي و التارجيخ هذا

أواـئـل أو هـــ1179ـسـنة: أواخر في ولد قد الشيخ جيكون أن ملحظة: وجيمكن
ـّن1180 سنة جيوـجـد ل وجعلـيـه بدـقـة مضبوطة تكن ل�م العهد ذلك في التوارجيخ هـ, ل

المسألة. في حقيقي اختلف
مـن ورنـو, وهـي محليـة حكومـة " مرنونا" مـن تسمي بقرجية وللدته وكانت

ـسـابون محلـيـة حكوـمـة " من "مغمى في , وقيل نيجيرجيا شمال صكتو ولجية أجعمال
طـغـل ـفـي زمـفـرا. وقـيـل ولجـيـة ـفـي التي مغمي في حاليا. وقيل صكتو ولجية برني
3المشهور. هو الول حاليا, والقول صكتو ولجية غدباوا محلية حكومة في التي

محـمـد أـبـوه ـكـان جعلمـيـة, فـقـد أـسـرة في فولدي بن ال جعبد  نشأالعلمية: ثالثا:نشأته
ـّده جعالما, وكذلك بفولدي الملقب ـبـن جعثـمـان , وأـخـوه ـسـعد بن محمد أمه جهة من ج
واـلـده جعـلـى الـقـرآن ـقـرأ والدهما, لقد وفاة بعد وشأنه تربيته تولى الذي فولدي محمد

ـســّلمه البتدائـيـة المدرـسـة ـهـذه من انتهاءه والكتابة. وبعد القراءة جيده جعلى تعل�م كما
ـمـن الكـبـار جيتعـهـد أن الفلتـيـة القباـئـل تقالـيـد من ,وكان جعثمان الشيخ أخيه إلى أبوه

مختلـفـة فنوـنـا جعثـمـان الـشـيخ ـلـدى ال جعبد الصغار, فدرس بتعلي�م والقرباء الخوة
الـسـتة الـشـعراء أـشـعار ـمـن العرـبـي اللدب المنطقة, فـقـرأ في المداولة الكتب خلل

ـبـن الرحـمـن لعبد الخضري مختصر الفقه في , وقرأ5  والعشرجينيات4, والوترجيات

مقدمة ضياء التأوجيل في معاني التنزجيل/ جعبد ال بن فولدي, مطبعة الـسـتقامة , الـقـاهرة ط/أوـلـى ـسـنة : 6
.3 م.ص/ 1961

مقدمة تحقيق الجزء الول لكفاجـيـة ـضـعفاء الـسـولدان , رـسـالة اـلـدكتوراه / محـمـد ـمـولدي ـشـوني جامـعـة 1
.  23 م ص/ 2000جعثمان بن فولدي 

حوليات الجامعة السلمية بالنيجر/جعبد ال بن فولدي و حياته العلمية/لد.محمد كبير جيونس/ العدلد الرابع، 2
.57 م/ ص:1998سنة:

39توضيح الغامضات, ص:. 3
 هي قصيدة طوجيلة في مدح النبي صلى ال جعليه و سل�م، للشاجعر الكبير محمد رشيد البغدالدي الوتري. 4
وهي في موضوع الوترجيات،  لبي زجيد جعبد الرحمن بن جيخلفنتن الفازازي.   5
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زجـيـد أـبـي اـبـن العـشـماوي, ورـسـالة الـبـاري لعـبـد الخـضـري, والعـشـماوجية محـمـد
     1. وغيرها القيرواني
ـفـي ـقـرأه اـلـذي الكـتـاب جيذكر ل�م ولكـّنه بأكمله، التفسير الشيخ جعلى لدرس كما

ـّن هذا البيـضـاوي, العرـبـي, وتفـسـير لـبـن الـقـرآن أحـكـا م ـقـرأ أـنـه جيـبـدو أنه , إل الف
للثعـالبي, الحسـان الخـازن, والجـواهر الوجيز, وتفسير المحرر جعطية ابن وتفسير
ـة ـه الكــور, ولدرس إســماجعيل لحمــد المــاني وغاجـي مــن والجعــراب النحــو جعلـي

ـصـحيح ـمـن رواجـيـة الـحـدجيث , وـقـرأ وـشـرحهما الـنـدي وقـطـر والملـحـة الجرومية
كـتـب ـمـن التوحيد جعل�م منه , وأخذ العراقي ألفية من لدراجية الحدجيث , وجعل�م البخاري
لّـمـا أنـه كلمه من وغيرها. وجيبدو وشروحها السنوسية لّدا مهت أول فـي العلـ�م بهـذا ـجـ

ـقـال كـمـا ونـسـخه ـقـرأه كتابا وجد فإذا كتبه جعن جيبحث فكان مباحثه حياته, وأجعجبته
ـّل النسو خ إجيداع في ـن أنقله ول�م جعرفته التوحيد جعل�م في بللدنا إلي وصل كتاب :"ق جـع

  2". أخي
ـفـي للسنوـسـي الوـسـطى لعقيدة نظمه في واضح التوحيد بعل�م الجعجاب وهذا

اـلـذي الكـتـاب جـيـذكر ـلـ�م , لكـنـه التصوف جعل�م أخيه جعن أخذ , كما العلمية حياته أول
. الحساب جعل�م من قليل , وتعل�م جعليه قرأه

كـان جعثمـان, وبدراسـتها الشـيخ جعلـى الـ جعبـد لدرسـها التي العلو م هي فهذه
إلى ال جعبد المرحلة, انتقل هذه من النتهاء لدراسته, وبعد من الثانية المرحلة أكمل

الـطـالب جعـلـى ـتـوجب كانت المرحلة التخصص, وهذه مرحلة وهي الثالثة المرحلة
جيرـحـل ـثـ�م فيها جيتخصص أن جيرجيد التي العلو م في المختصين الساتذة جعن جيبحث أن

. منه�م للستفالدة إليه�م
ـّـسـع ـفـي الـبـارزجين العلـمـاء بزجـيـارة ال جعبد قا م لقد بـعـض لدراـسـة ـفـي جعـصـره, وتو

الشيخ جعلى لدرسها جيكن ل�م جدجيدة جعلوما أضاف الشيخ, كما جعلى لدرسها التي الفنون
ـتـأثيرا ترـكـوا اـلـذجين العلـمـاء من الفقه, والعروض. و كالبلغة, والمنطق, وأصول

جعثـمـان الـشـيخ أخـيـه ـمـع اـلـ جعـبـد زاره اـلـذي جعـمـر بن ال: جبرجيل جعبد جعلى كبيرا
فيها: قال طوجيلة بقصيدة ومدحه منه واستفالد

المنهج مستقيـ�م حنيفا ** لدجينا لنـا  به اللـه جبر من جبرجيل           
بهرج كشئ وهد في ** والدجين  تلعـة  في ضللة وحزب وافى             
3زبرج. حـّلة وكساه ** جعالداته�م من الجعلج حنالدس جعنه فأزاح             

تـواليفه, بعـض جعليـه الفقـه, وقـرأ أصـول جعـلـ�م الـ جعـبـد أخذ الشيخ هذا فمن
جعبد بن محمد , الشيخ جبرجيل الشيخ , وبعد مروجياته لجميع إجازة جعلى منه وحصل

جينظر: مقدمة الفرائد  الجليلة وـسـائط الفواـئـد الجميـلـة / جعـبـد اـلـ ـبـن ـفـولدي, تحقـيـق لد/جعـبـد العـلـي جعـبـد 1
27 م, ص:.2002الحميد , لدار الفكر , بيروت ط/أولى 

 .ومقدمة مفتاح التفسير/ محمد الحافظ غير مرق�م البداجية.  28مقدمة الفرائد الجليلة ص: 2
.120. وتزجيين الورقات / جعبد ال بن فولدي / ص:30-28مقدمة الفرائد الجليلة ص: 3
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ـّج), وأخذ المعروف الرحمن ـّمه ابن جعن للسيوطي الفرجيدة بـ(م محـمـد ـخـاله واـبـن جع
والـقـوافي, الـعـروض جعـلـ�م ـفـي الطاهر, والراـمـزة للشيخ اللوامع الدرر وأخذ سمبو
جعـلـ�م كـتـب ,وأـخـذ الفرـبـري محـمـد ـمـن الحرمـيـن لـمـا م والورـقـات المنـطـق وأـخـذ

العال�م الشيخ من ذلك للسيوطي, وغير النقاجية وشرح شرحه مع البلغة: كالتلخيص
كـتـب , وأـخـذ ـغـاري ـبـن بـكـر أـبـي ـبـن والزهد, أحـمـد الذكاء في أقرانه فائق التقي

الـشـيخ جعـلـى شروحها مع الجوامع وجمع الساطع , والكوكب كالقرافي الفقه أصول
مروـّجـيـاته جمـيـع , وأـجـازه راـجـي ـبـن محمد الحاج خاله من البخاري وسمع جبرجيل

ـّمه مجلس وحضر مـنـه الـحـاج, واـسـتفالد ـبـن محمد (ببوطنغ) بن المعروف محمد جع
أول جمـيـع مروـّجـيـاته, وـقـرأ جمـيـع وأـجـازه للـسـيوطي الثر جعليه شتي, وقرأ جعلوم ًا

ـّمه , ث�م المغوري محمد الشيخ جعلى المختصر أمـيـر الـمـا م المـشـتهر تلمـيـذه جعـلـى أت
وقصـيدة الـبري بـن :كمنظومـة القـراءات جعلـ�م أجيضا جعثمان, وأخذ الشيخ المؤمنين
الشيخ من النحو جعل�م في مسائل الزمفري, واستفالد محمد المتفنن العال�م من الشاطبي

1. محمد بن الرحمن جعبد

مـن منـه أخـذت مـن  النسـو خ : (إجيداع سماه كتابا فولدي بن ال جعبد أـّلف وقد
البـسـملة "بـعـد ـهـذا كـتـابه مقدمة في , قال العل�م منه أخذ من جميع فيه الشيو خ) ذكر

: أكتب وسل�م وصحبه آله وجعلى محمد سيدنا جعلى والسل م والصلة ال جعلى والثناء
وإجعلما جهله�م، لمن وتعليما له�م إشهارا، منه�م واستفدت جعنه�م أخذت الذجين الشيو خ

2..." النقل في لمستندي

نفـسـه جـعـن ـهـو ـقـال تـعـالى- كـمـا ال رحمه –مشاجيخه حصر جيمكن نقول: ل وأخيرا
, مـشـاهيره�م ـهـ�م ـهـؤلء , ولكن الن أحصيه�م ل جعنه�م العل�م أخذت الذجين :"الشيو خ

أو جـعـال�م أحـصـيه, وـكـ�م ـمـال مـنـه فاـسـتفدت الشرق من أتانا جعل�م طالب أو جعال�م وك�م
ـا اـلـ أحصيه, جزاه�م مال منه فاستفدت الغرب من أتانا جعل�م طالب رـضـوانه جميـع

ليـسـهل نـظـ�م ـفـي ـلـك أنقلـهـ�م الن أـنـا , وـهـا بركاته�م من وآتانا جـّناته لجوار وأحـّله�م
قال: حفظه

ـّلدبـي           ـّوله�م أبــي    **    معلمنـا القـرآن وهـو مؤ ع نظ�م شيو خ صاح أ

مذهـبي الشرجيعة جعل�م فـي ** سراجي وجعمدتـي صنوي جعثمان بعده ومن          
الصبي تعليمك والشعراء ** والجعراب  ونحـوهـا  العشرجينيات فعـّلـمني          
ـّوي تحقـق**  سقاني وجعلـ�م توحـيد جعلـ�م وفي           ـّي الحساب و فـر ـّرب المق
ـّرا **  تواليفـه مـع الحدجيث وجعلـ�م وتفسير وفقه           مأربـي نلت بهـا ط
المتحبـّبـي الخالـة بـن **  محمـد أخـي من الحرجيري مقامات أخذت          
أبـي  مـن جعمي ال جعبد **  وذلك  خالنا والصرف النحو بعل�م شيوخي          

.11-10تأنيس الحباء بذكر غندو مأوى الصفياء / لوزجير جنيد , مخطوط/  ص: 1
مقدمة مفتاح التفسير /غير مرق�م البداجية. 2
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تـصـل لـ�م لـكـن كتاـبـا وسـبعين مائـة بلغت تواليفه : إن , وجيقال بللو محمد والسلطان
1". مؤلفاته كل تضمن جامعة قائمة إلينا

ـّول  شبابه مقتبل في التأليف ال جعبد بدأ         هو كتبه من إلينا وصل مؤلف فأ
ـّن فيه المنان) نظ�م (منن ـد كل م من للسيوطي. وجيبدو النقاجية كتاب من التصوف ف جعـب

ـّول في الشعر نظ�م بدأ أن الورقات تزجيين في ال ما إلى جيطمئن كان ما ولكنه شبابه أ
ـل ال لعبد جعمل أول هو المنان) ليس (منن أن جيعني وهذا جيظهره؛ ل فكان جيقوله , ـب
واســتمر تباجعا تظهر كتبه بدأت الكتاب هذا , وبعد إلينا تصل ل�م أخري أجعمال سبقه
.2 حياته آخر إلى التأليف في هو

ـّن ونلحظ        الـمـوالد نـظـ�م إـلـى اتـجـه الـتـأليف مـن أـمـره بالدجـيـة ـفـي ال جعبد أ
ـّسنوـسـية التـصـوف, والعقـيـدة ـفـي المـّـنـان مـنـن الطلـبـة, فنـظـ�م لحـفـظ الـضـرورجية ال

ـفـي كلـهـا الجليـلـة الفرائد المفتاح, و سللة التفسير, و التوحيد, ومفتاح في الوسطى
ـّراج القرآن جعلو م ـّراوي مـصـباح البـخـاري,  و ـجـامع , وـسـ الـحـدجيث, وألفـيـة ـفـي اـلـ

ـّرصين الحصن القفه, و أصول في الصول المحـيـط التـصـرجيف, والبـحـر جعل�م في ال
ـّل في المصلي ضوء النحو, و في ـر- الشعر, وكلها-  باستثناء في ذلك الفقه.ك الخـي

العلو م. تلك في معروفة كتب  جعلى  مبنـّية
التجاه جينتقد ال جعبد بدأ بعدها الجهالد, و قبل ما فترة في ال جعبد أـّلفه ما هذا       
ـّد م كان الذي الجدجيد ـّدجين, فمعـظـ�م مـصـالح جعـلـى الدنيا مصالح جيق ـهـذه ـفـي مؤلـفـاته اـلـ

جعـنـوان تحـمـل السياـسـة, و مباـشـرة- ـفـي  ـكـانو ـمـن رـجـوجعه بـعـد ـمـا الـفـترة-ـفـترة
ـّن شعر ( الضياء) وكأـّنه الـّـنـور المـسـتقي�م, فـقـدت الطرجـيـق جـعـن بانحرافها الجماجعة أ

ـّي, نـور ـنـور إـلـى تحـتـاج وـهـي بـعـض، فوق بعضها ظلمات في تتخـّبط  وبدأت ـقـو
النــوار إلقاء ضياءاته من ال جعبد هدف الضياء, فكان هو ,فالقرآن السنة و القرآن

ـّل ل لـكـي الطرجـيـق جعـلـى الكاشفة أخـصـب ـهـي الـفـترة ـهـذه المـسـلمون.وـكـانت جيـضـ
و آراءه جـعـن فيـهـا جعـّـبـر قيـمـة، كتـبـا فيـهـا أنتج فإنه العلمـّية ال جعبد حياة في الفترات
ـّوالده. من هو كان الذي الجهالد و السياسة في نظرـّجياته ق
ال جعبد كتب حلقات تنتهي وبانتهائها جعثمان الشيخ بموت الفترة هذه وتنتهي       

ـّمة آثار الشيخ لوفاة السياسة.وكانت في معـظـ�م ـنـرى اـلـ, ـلـذلك جعـبـد نفـســّية جعلى ها
ـّر نـجـده أـّننا صوفـّيا. بيد اتجاها تـّتجه الشيخ وفاة بعد كتب التي كتبه ـتـأليفه ـفـي جيـسـتم

ـضـعفاء كفاجـيـة فيـهـا أـّـلـف ـكـذلك و الـفـترة ـهـذه ـفـي المحـيـط البـحـر للطلـبـة, فأكـمـل
السولدان.

.39مقدمة الفرائد الجليلة ص:  1
 .36-38مقدمة الفرائد الجليلة, ص:  2
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ـّن المصالدفة غرجيب ومن        المـّـنـان، مـنـن بتأليف كمؤـّلف حياته بدأ ال جعبد أ
ـشـكر ـهـو لدجينا المتوفرة المصالدر حسب مؤـّلفاته فآخر جعليه، بالشرح حياته وانتهت

هـ.1244سنة: من الخر ربيع في أـّلفه المـّنان، منن جعلى الحسان
العلو م مختلف في ال جعبد الشيخ مؤـّلفات أسماء قائمة     
: القرآن جعلو م-1
ـفـي ـجـاء لـمـا نـظـ�م ـهـو  م), و4971هـــ\1209جـعـا م: ( ـفـي التفسير:أـّلـفـه - مفتاح1

ـّسيوطي، كلهما الـّنقاجية، القرآن, و جعلو م في التقان و سبعمائة، جعلى أبياته وتزجيد لل
محـمـد حفـيـد أحـمـد بـن بكـر أـبـي ابـن الـحـافظ محمد نشره و مطبوع, جمعه الكتاب
الـكـاميرون ـبـانيو-جمهورـّجـيـة بماجيو الكبير جامع إما م  زارجيا بمولدجيبو المشهور حامد

ـّول سنة: ربيع مركـز فـي نسـخة منـه توجـد  م). و2003-ماجيو-10هـ\1424,( ال
جـعـدلد ) و760برـقـ�م: ( ـبـالـّنيجر الـسـلمـّية للجامـعـة الـتـابع الفرجيـقـي الـّـتـراث إحياء

).215صفحاته:(
تلخيص  م), وهو1795هـ\1210:( جعا م في ال جعبد الشيخ المفتاح: أـّلفه - سللة2

جيطبع. ول�م التفسير لمفتاح
ـمـن الـّـثـاني الـيـو م ـفـي اـلـ جعبد الشيخ الجميلة: أـّلفه الفوائد وسائط الجليلة - الفرائد3

ـّوال الـقـرآن جعـلـو م الكـتـاب هذا  في ال جعبد الشيخ  م), نظ�م1786 هـ\1211جعا م: ش
ـّي أبو أورلدها التي ـّي بن الحسين جعل ـّرجراـجـي طلحة بن جعل كـتـابه ـفـي الشوـشـاوي ال

خمـسـمائة المنظوـمـة تبـلـغ الجليلة) ـبـالـّنثر, و الجيات جعلى الجميلة المسمى:( الفوائد
ـّدكتور بقـلـ�م المفـيـدة الجـّـيـدة بالـّتعليقات جعليه معـّلق و محـّقق مطبوع الكتاب بيت, و اـلـ

ـّدراـسـات بقـسـ�م الـحـدجيث و التفـسـير ـمـالدتي أستاذ الحميد جعبد العلي جعبد الـسـلمـّية ال
1 م.2002هـ-1423سنة: كانو باجيرو بجامعة

الـّتفسير:- 2
ـّسول -نيل1 ـّرسول: هذا تفاسير من ال ـّـسـيوطي ـبـه خـتـ�م ـلـ�م تلخـيـص ـهـو الكـتـاب ال ال

تفـسـير ـفـي  ـسـل�م و جعلـيـه اـلـ ـصـلى الـّـنـبي أقوال جيتضمن جعلو م, و في التقان كتابه
ـّســرجين وأشهر الـّتفسير تطور جعن كلم ًا آخره في ال جعبد ألدرج مبـّينة, و آجيات ، المف

لّدا, وبحَطْثت صعبة وقراءته الوجولد , ونالدر مطبوع غير مخطوط هو و وـلـ�م جعـنـه ج
ـّل أجــده ـد إ ـو البروفيســور جعـن ـر أـب ـّي بـك ـ ـدو جعـل ـة الســتاذ غـن ـان بجامـع ـن جعثـم ـب

فولدي,صكتو.
أكبر  م, وهو1816هـ\1231جعا م: الشيخ : أـّلفه الـّتنزجيل معاني في الـّتأوجيل -ضياء2

 م, بمطبـعـة1961سـنة: مـصـر ـفـي أـجـزاء أربعـة ـفـي اـلـ, طـبـع جعـبـد الـشـيخ كتب
كانو. في الطـّيب جعثمان و السعولد أبو أحمد أحمد بعناجية الستقامة, بالقاهرة

 .267-264 . و الثقافة العربية/ص:38-37جينظر:مقدمة تحقيق كفاجية ضعفاء السولدان/ص:  1
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لـضـياء تلخـيـص التفـسـير الـقـرآن: ـهـذا تفـسـير بـيـان ـفـي الـسـولدان ـضـعفاء -كفاجية3
الـّتأوجيل.
ـى تشالد إفرجيقيا- من غرب و وسط الوقت؛ ذلك (بالسولدان) في وجيقصد ـنغال- إـل ـّـس ال

من حدجيثة طباجعة شاغري, و شيح الحاج نفقة جعلى محـّلية طباجعة مطبوع؛ الكتاب و
ـّسسة فيـهـا الطبـعـة , وـهـذه هـ1410 م\1989جعا م: في بنيجيرجيا كالدونا في غببي مؤ
ـمـولدي محـمـد اـلـدكتور الخـطـاء ـهـذه بـعـض جعـلـى نـّـبـه  كثيرة تصحيفات و أخطاء
الكتاب. من الول للجزء تحقيقه مقدمة في شوني

الحدجيث:- 3
ـّراج1 حـجـر لـبـن الباري فتح ضوء من اقتبسها منظومة البخاري: وهي جامع - س

ـّساري إرشالد بواسطة لكن فـتـح ـضـوء ـمـن أجيـضـ ًا اقتبـسـه اـلـذي  القسطلني شرح ال
ـامع ـفـي ما : تعرجيف المنظومة بهذه مقصولده ذلك, و في فولدي ابن فتبعه الباري ـج

تقطيعه سبب ,وبيان البدجيعة تراجمه شروطه, وفضله, وموضوجعه, و من البخاري
ـّررة, وحـكـ�م الـصـول لـحـالدجيث واختـصـاره الـجـامع في فيه, أي الحالدجيث ـمـا المـكـ

, وأنسابه , وألقابه كتبه , وجعدلد أبوابه الجامع, وجعدلد أحالدجيث والتكرار, وجعدة جعلق
جـعـن الـجـامع روى ـمـن جـعـدلد المؤـلـف؛بمعـنـى جـعـن رواـتـه وجـعـدلد ـشـيوخه، , وجـعـدلد
ـّراحه نفسـه,وبيـان البخاري : محمـد شـرحها ومشـروحة  محققـة , والمنظومـة1 شـ
ـسـراج جعلى القارئ بمفتاح شرحه وسمي الكشناوي الفلني الثاني محمد بن المنتقي

البخاري.
جعـقـد الـحـدجيث، جعـلـو م أنواع في منظومة الحدجيث: وهي جعل�م في الراوي - مصباح2

وبـيـان وـغـاجيته وموـضـوجعه الـحـدجيث جعـلـ�م تعرجـيـف ـفـي أبواـبـا ال رحمه فيها الناظ�م
والمـشـهور والـحـالد والمـتـواتر والحـسـن والـضـعيف الـصـحيح ـمـن الـحـدجيث، أنواع

جعـلـو م أـنـواع آـخـر الموـضـوع.... إـلـى و والمـعـروف والمحفوظ والغرجيب والعزجيز
ـّدث مـمـا الحدجيث , واـبـن الـحـدجيث جعـلـو م أـنـواع كـتـابه ـفـي الـحـاك�م ـمـن ـكـل جعـنـه تـحـ
كـتـابه ـفـي ), والسيوطي الحدجيث جعلو م أنواع :( معرفة المسمى مقدمته في الصلح
ومـخـدو م مطـبـوع هـ). والكتاب1212جعا م:(  المنظومة هذه الراوي) . أت�م (تدرجيب

تكمـلـة ـبـاجيرو جامـعـة إـلـى ـقـدمها التي رسالته في موسى الغالي محمد من كل خدمه
محـمـد بن الخرشي محمد وشرحه   م1992( الماجستير)  العالية الدرجة لمتطلبات

وجعـلـق أجيـضـا ) وحقـقـه اـلـراوي مـصـباح إـلـى الوي : (لدلـيـل غل) وسماه (غل بللو
جعثـمـان بجامـعـة الـسـلمية الدراـسـات بمركز الباحث إبراهي�م المنصور محمد جعليه

. فولدي بن
: الفقه-4

 .57مفتاح القارئ / محمد المنتقي الكشناوي /  ط / لدار العربية بيروت  لبنان   بدون (تط) /ص: 1
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والصــلة كالطهارة العبالدات الكتاب هذا في : تناول الئمة ألدلة في المة - ضياء1
وـمـا ماـلـك ـمـذهب الـقـوال ذـكـر في ... واجعتمد والطلق كالنكاح المعاملت ... ث�م
الكتاب في أورلده فيما , واجعتمد المبتدئين الطلب جعلى جيشوش لئل اللدلة من جيوافقه

بكشـف  المسـمى الـشـعراني الوهـاب جعـبـد اـلـدجين ـتـاج كتاب جعلى والثار السنن من
ـمـع مطـبـوع , والكـتـاب الكـتـاب مقدـمـة ـفـي ذـلـك ذـكـر كـمـا الـمـة جمـيـع جعن الغمة

. بالقاهرة الجندي مكتبة فولدي, طبعته بن ال لعبد الضياءات مجموجعة
أن إل موـضـوجعاته ـفـي قبـلـه اـلـذي جـعـن الكـتـاب ـهـذا جيختلف المصون: ل - اللؤلؤ2

ـغ منـظـو م وـهـذا منـثـور الول ـا المؤـلـف , تـنـاول بـيـت أـلـف الرـجـوزة , وتبـل فيـه
وـضـع ـفـي بمراجعه فولدي ابن أفالد نثره, وقد في تناولها التي والمعاملت العبالدات

ـّب وهى المنظومة ـّب , وكـتـابه للمجـنـون وـشـرحه المنتـخـب) للزرـقـاني المنـهـج (ل ـلـ
مالك. الما م مذهب جعل الفقه في كلها الكتب هذه أن جيخفى القواجعد. ول

ـفـي اـلـترغيب فـيـه قـسـمين: قـسـ�م إـلـى الكـتـاب ـهـذا المؤـلـف الترهيب: قس�م -كتاب3
جـعـن اـلـترهيب فـيـه قـسـ�م الجماجعة, و في الخمس, ولسـّيما الصلوات جعلى المحافظة

الصلة. جعن الغفلة
الفـوائت قضـاء حكـ�م تنـاول منظومـة جعـن جعبـارة الكتـاب : هذا المصـّلى - ضوء4

: بقوله افتتحه , وقد الصلة في السهو وأحكا م
ـّكر جينسى ل الذي ل الحمد                    أنسى. شا ومن شاء من ** ذ

حـكـ�م جـعـن ـسـيتحدث ـبـأنه مـنـه إجيذانا الستهلل براجعة البيت بهذا أرالد أنه جيخفى ول
جيقول:  استطرلد ث�م الفائتة الصلوات

اسمه. تبارك قضاءه **ول جعلمه شيء كل جيفوت ول                  
التوحيد:ومنها:- 5
وشرحها. للسنوسي الوسطى العقيدة - نظ�م1
. السنوسية - العقيدة2
. الصول - خلصة3
السلمـّية: اللداب و التصوف-6
ـّزالد -مطـّية1 ـّدة الكتاب هذا في المؤلف المعالد: تخـّير إلى ال ـّث أحالدجيث جع جعلى تح

ـّزهد صفحة. وجعشرجين مائة في الكتاب وجيقع فيه، أولدجعها و ال
ـّ�م في الـّنصائح - كتاب2 ث�م العبالدات كتاب هذا في ال جعبد الشيخ المصالح: تناول أه

ـّ�م الما م آفات ـّذميمة الخصال , ث ـّمة بصفة ال ـفـي الكـتـاب جيـقـع , و القلب خواطر و جعا
جعـلـى تحـتـوي قـصـيدة الجيـمـان: ـهـذه شعب أرالد لمن المـّنان -منن3صفحة.   ثمانين
ـّث بيت، مائة من أكثر ـّد قد و التصوف جعلى المؤلف فيها ح نظمـهـا اـلـتي النقاط استم
ـّسيوطي كل م من لمـنـن ـشـرحه مقدـمـة في قال النقاجية, كما كتابه ,في التصوف في ال

ـّما منن جعلى الحسان (شكر المسمى المـّنان اـلـ إـلـى الفقـيـر ,فيـقـول بعد المنان) :" أ
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ـّما جعثمان بن محمد بن ال جعبد ـّن :ل ـّي ال م ـّن بنظ�م العمر أول في جعل ـمـن الخـيـر الـفـ
ـّن هو و للسيوطي النقاجية فنون و ثلث بـعـد أـشـرحه أن الخاطر في وقع التصوف، ف

الحسان). : (شكر سميته تأليفه..... و من سنة أربعين
القوافي: العروض, و اللدب, و اللغة, و الصرف, و  - الـّنحو, و7
ـة و آلف أربعة جعلى جيشتمل الـّنحو في كتاب : هذا المحيط - البحر1 ـت, أربعماـئ بـي

ـّسيوطي أورلده ما فيه نظ�م الهواـمـع) :( هـمـع ـشـرحه الجوامع) و كتابه: (جمع في ال
ـسـبعة و مقدـمـة جعـلـى جيحـتـوي السيوطي, و فات ما جعلى زجيالدات مع الـّنحو، جعل�م في

النحوجـيـة الكـتـب بأمـهـات المنظوـمـة ـهـذه ـفـي اـلـ جعـبـد اـسـتعان قد خاتمة, و و كتب
ـّزمخشري, و ال أمثال: ( المفصل) لجار القدجيمة النظائر) للسيوطي, و ( الشباه ال

التنبـكـتي, و  باـبـا ( العـمـد) لحـمـد أجيـضـ ًا, و الحميد) له المنح و السعيد ( المطلع و
ـة) و ( البســط) للمكــولدي, و ـن ( الخلصــة) كلهمــا ( الكافـي ـك لـب ـّطــائي ماـل ال

. و الـحـاجب ( الرتـشـاف) لـبـن الزـهـري, و التـصـرجيح) لخاـلـد جعلى ( التوضيح
ـّ�م طبعة مطبوع الكتاب , محـمـد اـلـدكتوراه رـسـالة ـفـي جعلـيـه جعـّـلـق و حـّقـقـه محلية, ث
1لدرما. خامس الـّثاني

ـّرـصـين - الحصن2 بـيـت, أـلـف جعـلـى جيحـتـوي الـصـرف ـفـي منـظـو م كـتـاب : ـهـو ال
ـرح هو الحضرمي, و جعمر بن للمثال) لمحمد ( الجامع كتاب جعلى فيه استدرك ـش

الـجـامع ـصـاحب قـصـور جعلى جينـّبه أن ال جعبد مالك, فرأى لبن الفعال لمية جعلى
صـاحب أغـاليط جعلـى التنـبيه فيـه, مـع تكـن لـ�م مـوالد زجيـالدة اللغة, و موالد تتـّبع في

المنظومة: مقدمة في قال كما للقاموس  مخالفته و الجامع
للقاموس. الخلف و غلط ** من الجامع في ما لبعض منلّبها                

ـّن وجيبدو النحو في منظو م مختصر كتاب البرق: وهو - لمع3 ـل وضعه المؤلف أ قـب
لكتـاب نظـ�م هـو المحيـط) و أسـماه: (البحـر الـذي النحـو في الكبير كتابه جيؤلف أن

الـّنظائر). و المسمى: (الشباه السيوطي
هـذا فـي الـ جعبـد الشـيخ القـوافي: نظـ�م و العـروض لعلمي الوافي اللطيف - فتح4

بيت ًا, ثلثين و مائتين حوالي في القوافي و العروض جعلمي الكتاب
لدجـيـوان جـعـن جعـبـارة الكـتـاب البيات: هذا من لي ما بعض بجمع الورقات - تزجيين5

ـّدة ـفـي قالـهـا اـلـتي القـصـائد ـمـن قـصـيدة جعـشـرة تـسـع جعـلـى جيحـتـوي إذ للمؤـلـف؛ جـعـ
تصـوجير فـي أقاربه, و رثاء أساتذته, وفي و شيوخه مدح في قال ما مواضع, فمنها

ـّ م الحرب, و معارك ـّرذائل ذ ـّث و ال و الهـجـرة ـبـذكر استطرلد الفضائل, كما جعلى الح
ـّدوـلـة إقاـمـة إـلـى جعثمان الشيخ أمر مبدأ ـســّنة و اـلـ بكـتـاب تحـكـ�م اـلـتي الـسـلمـّية ال

اللدب لدراسات في الباحثون جعليه اجعتمد كتاب هو و  سل�م، و جعليه ال صلى رسوله
الـّنيجيري. العربي

50-49جينظر: توضيح الغامدات, ص\ 1
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منها: جـّيدة بخدمات الكتاب خد م قد و
بالوغن. جعثمان شعيب الورقات) للستاذ تزجيين روائع - (من1
كاووجي. أمين الورقات) محمد تزجيين قصائد بعض -(لدراسة2
الكتـاب هسـكت, حـّقـق النجليزـّجية) للمستشرق اللغة إلى الورقات تزجيين -(ترجمة3
آرائه. القصائد بعض في مبلّينا ترجمه و
محمد بن ,لعمر تعليق و الورقات) شرح تزجيين كتاب جعلى الغامضات - (توضيح4

بوي.
الشرجعـّية: والسياسة - اللدارة8
ـّكا م - ضياء1 خمسـة جعـلـى الكـتـاب ـهـذا الحـكـا م: جيحـتـوي مـن جعليه�م و له�م فيما الح

: أبواب
ـّول:في الباب أحكامها. و الهجرة ال
جعليه. و له ما و الجعظ�م الما م نصب حك�م بيان الثاني:في الباب
ـّوابه الثالث: في الباب جعليه�م. ما و له�م ما و أقسامه�م و ن
ـّرابع: في الباب به. جيتعلق ما و الجهالد ال
الشرجعـّية. السياسات الخامس: في الباب

ـّج جعن الحدجيث فيها تناول  الخاتمة ث�م , و ـسـل�م و جعلـيـه اـلـ ـصـلى النبي زجيارة و الح
مطبوع. كانو, وهو في أـّلفه الكتاب تقرجيبا, و صفحة مائتي في الكتاب جيقع
ـمـا حاـصـل ـفـولدي اـبـن فـيـه جمع كتاب الخوان:هو من غيره و السلطان - ضياء2

ـّي محمـد بـن الكرجيـ�م جعبـد بـن محمـد الزمـان لمفتي كتابان كتب؛ أربعة في التلمسـان
ـمـا فـهـو الـثـاني , وأـمـا بإـمـارته تتعـلـق أمور في كانو لمير جمعه ,أحدهما المغيلي

ـسـغي ـسـلطان بأـسـكيا المكـنـي بـكـر أـبـي بن محمد الحاج المير أسئلة جعن به أجاب
الـخـوان ـسـراج فولدي, أحدهما بن جعثمان للشيخ آخران وكتابان أسئلة، سبعة وهي

1الزمان هذا إليه جيحتاج ما أه�م في

: الفقه -أصول9
بـنـاء إـلـى الوـصـول مفـتـاح لكتاب نظ�م : وهو جعليها الفروع وبناء الصول - ألفية1

مطـبـوع والكـتـاب التلمـسـاني الـشـرجيف الحـسـني ال جعبد لبي الصول جعلى الفروع
ـبـن الرحـمـن جعـبـد المدرـسـة أبو وشرحه  م،1961سنة: بمصر العربي الكتاب بدار
. الصول ألفية إلى الوصول تسهيل وسماه القالدر جعبد

ـهـذه جعـن جعنهـا, وفضـل والكل م ذكرـهـا اسـتطعنا الـتي المؤلفات هي هذه      
إغفالها, منها: جيسعنا ل الهمية بالغة مقالت فله القيمة المؤلفات

ول�م أجد اس�م الكتاب الثاني, تصفحت ضياء السلطان ول�م أجد إل ـهـذه الثلـثـة اـلـتي ذكرتـهـا واـلـ أجعـلـ�م, 1
والكتاب مطبوع .
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والـخـر التوـبـة ـفـي أحدهما بابين جعلى المقالة هذه : وتحتوي النجاة سبيل-1
. الجعضاء حفظ في

رسول سيرة فيها صفحة, تناول جعشرجين في تقع المر: وهي أولى ضياء-2
الـثـاني, ـفـي بـكـر أـبـي الول, وخلـفـة الباب في  وسل�م جعليه ال صلى ال

ـفـي جعـلـي الراـبـع, وخلـفـة ـفـي جعثـمـان الثالث, وخلـفـة في جعمر وخلفة
الخاتمة. في العزجيز جعبد بن جعمر الخامس, وسيرة

وتصوفية. لدجينية مسائل تتناول مقالة النصيحة: هذه كتاب-3
ـّث مقاـلـة المقاـصـد: وـهـي لـهـل الفواـئـد ونـشـر القواجـعـد ـضـياء-4 جعـلـى تـحـ

أجيضا. التصوف
وحك ًـمـا ـمـواجعظ فيـهـا أورلد مقاـلـة الكر م: وـهـي وأهل للرسول الحك�م لدرر-5

صفحة. وجعشرجين خمسة في وأمثال, وتقع
ـة : ـهـذه الـسـولدان موـصـوفة-6 ـارة المقاـل ـع أرـجـوزة جـعـن جعـب ثـمـان ـفـي تـق

وبـيـن بيـنـه ـجـرى ما جعثمان, وذكر الشيخ أخيه مدح في صفحة وجعشرجين
فتوحاته. غوبر, وذكر أمير

ـّث خصال من النسان تهذجيب-7 ـن أحوال جعن فيها الشيطان: تحد القلب, وجـع
الخاتـمـة النـفـس, وـفـي رجياـضـة النـسـان, وجـعـن قـلـب إلى الشيطان مداخل
الصبيان. رجياضة جعن تحدث

نكتفــي بقصيدة اختتمها بالنثر, ث�م نسبه فيها أورلد مقالة النسب: هذه كتاب-8
أبياتها: من نموذج بإجيرالد
شعاري فهو بالقرآن ** وجعلقت أشعاري جعن الشيب بعد تبت قد                
ـّج فؤالدي ** غمرت كلمـا لغـا م منـي لكـنـها                     كالصرار م
ذمـاري وحفظ أنسابي مولـع** ببيان فإنـي أقصـر بلئـمي                    

قـد بـأنه فـولدي ابـن فيهـا اجعـترف المقالة : هذه الكرا م شي�م من المرا م نيل-9
نـصـيحة المـسـمى الكـنـتي أحـمـد ـبـن المخـتـار الـشـيخ كـتـاب ـمـن لخـصـها
ـّض أحالدجيث جعلى المتعطف, وتحتوي المبصر المنصف الـصـبر جعـلـى تـحـ

صفحة. جعشر ثمان في الخلق, وتقع وحسن
ـمـن مجموجـعـة جعن جعبارة : هي والدجينية الدنيوجية الجعمال في النيات كتاب-10

ـّث التي الحالدجيث . السنة ومراجعاة النية إخلص جعلى تح
ـّث مقالة السعالدة: هذه جولدة-11 الـبـاء وـحـث العـلـ�م طلب جعلى فيها المؤـّلف ح

جـعـن بالتـحـذجير وإمائه�م, واختتمـهـا وجعبيده�م وأزواجه�م أوللده�م تعلي�م جعلى
1صفحات. جعشر في المعاصي, وتقع
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ـّلمـة مؤلـفـات مـن ذكرـنـا بـمـا نكتفي هنا ومن ل إذ ومـقـالته؛ الـسـولدان جع
جـيـترك ل كـّـلـه جـيـدرك مال محتواها, ولكن جعن والحدجيث إحصائها نستطيع

كـّله.

             

              

فيه: العلماء وأقوال العلمية الثالث:منزلته المبحث
       

منزلتـه, وجعلـه رفـع الـذي العلـ�م من كبير قدر جعلى ال جعبد الشيخ كان لقد 
و القـوال نقـد و المسـائل تحرجيـر و الشعر وقرض التأليف و العل�م في لقرانه فائق ًا

ـّرلد, بالجعتمالد حسن بالئمـة مقتـدجيا المـة, و سـلف وأقـوال والسـنة الكتـاب جعـلـى ال
والفقهاء. والمحدثين المفسرجين من الكبار

ـّن         ذلك الطرجيقة, ومع قالدري العقيدة أشعري المذهب مالكي كان فولدي ابن  إ
اللدـلـة إـلـى جينـظـر أـخـرى, وإنـمـا لدون لطرجيـقـة , أو مذهب لدون لمذهب جيتعصب ل

ـّـجـح منـهـا وجيخـتـار العلماء وأقوال ـّـصـب بغـيـر الراـجـح ـهـو أـنـه ـلـه ظـهـر ـمـا وجير تع
بـكـل أـنـس ـبـن ماـلـك إـمـامه جـعـن جـيـدافع , وـكـان معـيـن قاـئـل ـقـول معين, أو لمذهب
ـّصب لدون إنصاف جيـنـاقش جعـنـدما التأوجـيـل تفـسـيره: ـضـياء ـفـي ـقـال تقليد, كما أو تع

وأـبـو ماـلـك , فـقـال جـيـتيمه ـمـال ـمـن ـشـرائه :" ... وأما اليتي�م مال من الشراء مسألة
الـصـلح ـبـاب ـمـن , لـنـه للـيـتي�م نـظـرا كان إذا القوال مشهور في حنيفة: جيشتري
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ـفـي أـصـله ـتـرك مالـكـا جيـلـز م قـيـل جيـجـوز, ـفـإن الشافعي: ل جعليه, وقال المنصوص
محـظـور إـلـى المباـحـة الفـعـال ـمـن جـيـؤلدى فيما ذلك جيقول إنما والتهمة, قلنا الذرائع

ـّـكـل المخالـطـة صورة في ال أذن فقد هنا , وأما جعليه منصوص إـلـى الحاـضـنين وو
ـّل220: .[ البقرةالمصالح من المفسد جيعل�م والبقوله: أمانته�م مـخـوف أـمـر ] وك

ـّكل 1منه". فيمنع به محظور إلى جيؤلدى فيه جيقال ل أمانته إلى فيه المكـّلف ال و

ـّححها و القوال جعلى جيستدرك كان و       ـّدليل بذكر جيراه؛ بما جيص استدرك كما ال
ـّد سقوط في السيوطي جعلى الـسـيوطي فولدي:"ـقـال ابن القاطع, قال جعلى ـّل الذي الح
ـّل بتوبته جيسقط التكملة:ل في أر ل�م لي, و ظهر اللدميين, كذا حقوق لدون ال حدولد إ
ـّرض من ـّرض جعجيب, فقد منه فولدي-:هذا ابن ال قلت- جعبد أجعل�م. اهـ وال له تع تع
ـّل له ـّشافعي قول هو قاله ما الئمة, إذ ك 2مطلق ًا". ال

بعض في فولدي بن جعثمان المجدلد أخيه مع ال جعبد جيختلف أن غرو ل لذلك و      
ـّلمة كتب الفروجعـّية, وقد المسائل المـسـائل ـحـول كتاـبـ ًا المصطفى بن القالدر جعبد الع

ـّماه ً:( الـفـواكه و جعثـمـان الـشـيخ ـمـع اـلـ جعبد الشيخ فيها اختلف التي ـّدواني ـسـ ـفـي اـلـ
المسائل: هذه ال) منها جعبد أخيه و للشيخ العشرجين الخلف مسائل

ـّنالملك باس�م الـّتسمي- 1 ـّن جيرى فولدي بن جعثمان الشيخ :فإ للخلـفـة مرالدف ذلك أ
(نـجـ�م كـتـابه ـفـي جعثـمـان الـشـيخ الـسـلطنة, فـقـال و الولجـيـة و الماـمـة و الـمـارة و

ـّزـمـان) ـفـي أمور في ال بإذن به جيهتدون الخوان لـهـذه ذـكـره ـفـي الـّـثـالث الفـصـل ال
ـّن إخواني جيا اللفاظ:"فاجعلموا ـّ�م – الـشـرع ـفـي وارلدة كـّلـهـا الـمـذكورة اللفاظ هذه أ ـثـ

فهمــت قال:فإذا ذلك-و في الصحابة آثار و السـّنة و الكتاب من نصوص ًا الشيخ ذكر
و الـسـلطنة و الولجـيـة و الماـمـة و الخلـفـة لـفـظ بإطلق بأس ل أـّنه جعرفت كله هذا

ـّذ م المدح جميعه�م من جيفه�م ول الشرع في ورلد السل م, لما أمراء جعلى الملك في وال
ـّذ م المدح إـّنما ذاتها, و ـّ�م في وال ـهـذه ـفـي أطـلـت جعثـمـان: وإـّنـمـا الشيخ قال لوازمها. ث
ـّن المسألة ـّن حقيقتـهـا, ـمـع جـعـن الـجـواب مـّـنـي طلبوا و فيها السؤال أكثروا الـّناس ل أ
ـّمـا الطلبة بعض ـّ م سـمع ل ـّدنيا, فـي لهـل المعـروف الصـطلحي الملـك ذ كتـاب الـ
ـّن اـلـ جعبد لخي المجاهدجين و المر أولي ضياء كتاب السلطان, و ضياء المـلـك ـظـ

ـّمة...." هذه في ـفـي إلـيـه ذـهـب ـمـا تأجيـيـد ـفـي ـفـولدي اـبـن جعثمان الشيخ أطال وقد3ال
ذلك. في صفحة جعشر سـّتة استغرق حيث المذكور كتابه

 م,ج/1961ضياء التأوجيل في معان التنزجيل   لعبد ال بن فولدي, ط/أولى, مطبعة الستقامة القاهرة سنة  1
.86 / ص:1

.237/ ص:1المرجع السابق/ ج 2
ـّزمـان/جعثـمـان بـن فـولدي, ط/ الزهـراء للجعل م 3 كتاب نجـ�م الخـوان جيهـتـدون بـه بـإذن اـلـ ـفـي أمـور ال

 .27-22العربي /ص:
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ـّما        ـّن جيرى فإـّنه فولدي بن ال جعبد الشيخ أ ـّدنيا لملوك هو إـّنما الملك أ تختص و ال
4بالخلفة. السل م ولجية

ـّعل و        الشيخ جعليه, و مضوا و السلف جعليه جرى ما إلى نظر ال جعبد الشيخ ل
اللفظي. الخلف إلى هذا أقرب ما و الـّتجوز حيث من اللفظ مطلق إلى نظر جعثمان

ـفـي العلـمـاء اختـلـف اـلـتي الـمـور ـمـن :إـّنها جعثمان الشيخ :قالاللهو ءالة حك�م- 2
اـسـتدل قد , و الخوان نج�م كتابه في أورلدها كثيرة بألدلة ذلك جعلى استدل حكمها, و

العـيـد جيو م الطبل له جيضرب  أـّنه من ماجة ابن حدجيث في بما جوازها جعلى الشيخ
تحرجيمها, و المباني تحقيق في كما المشهور : و ال جعبد الشيخ قال و فرح جيو م لـّنه

ـّح ل�م أو محتمل الحدجيث الجمهور. تركه لما ذلك لول و منسو خ أو جيص
و والـهـ�م من بتكفير جيقول جعثمان  فالشيخنصره�م: و الكفار بموالة الـّتكفير- 3

ـّراج كتابه في كما نصره�م ـّن إـخـواني جـيـا الـخـوان) ـقـال:"ـفـاجعلموا (ـسـ ـفـي الجـهـالد أ
ـّ�م كـّفار إجماجع ًا, لـّنه�م واجب المذكورجين هؤلء ذكر و ذلك جعلى اللدـّلة أورلد قطع ًا, ث

المغيلي. قال ما
ـّما و       ـّل بتكفيره�م جيقل فل�م ال جعبد الشيخ أ الكفر, جعلى للكـّفار نصره�م كان إذا إ

ـّما ـمـن غـيـره و الـسـلطان ـضـياء كـتـابه في ذلك جعن الكل م فل, ذكر المعصية جعلى أ
الخوان.
فـي المصـطفى بن القالدر جعبد ذكرها التي الخلفية المسائل بعض هي هذه      

ـّدواني....), وهذا (الفواكه كتابه ـّل إن ال ـقـد م رـسـو خ جعـلـى جـيـدل ـشـيء, فإـّنـمـا جعلى لد
مقلّـلـدا الـقـوال وراء جيـسـير جيـكـن ل�م أـّنه الصول, و و الفروع جعل�م في ال جعبد الشيخ
تمحيص. و نقد لدون للراء
فقط, بل الشرجيعة العلو م في مقتصر ًا جيكن ل�م فولدي بن ال جعبد جيبذله الذي نقد و      
(الجـامع صـاحب الحضـرمي جعمـر بـن محمـد جعلـى تعـّقـب اللغة, فقد جعل�م في حـّتى

كتـابه ـفـي ـكـثيرة مواضـع فـي جعليـه نقد مالك, و لبن الفعال لمـّية للمثال) شرح
ـّرصين), مـن (الحصن الصرف جعل�م في أـّلفه الذي فـي جعليـه تعقبـه الـّتعقبـات هـذه ال

ح َل) المضمو م مصدر ح َع َطْوح َلِة) و جعلى جيأتي (ح َف ح َعاح َلِة) و(ُفُع ـّـمـا الـجـامع: و صاحب قال (ح َف أ
َطْوح َلة) فقليل ـّـصـعوبة. و و كالعزوبة فيه (ُفُع الـقـاموس   تتـّـبـع  اـلـ جعـبـد الـشـيخ لـكـن ال

َطْولة) فيه فرأى ح َعاح َلة) كالبسالة مثل كثير (الُفُع ـّسهولة. و (الح َف ال
وزن جعـلـى مـصـدر وـجـولد نفى حيث الجامع صاحب ال جعبد خالف كذلك و     

ـّن َطْول), فإ ـّن جيرى ال جعبد (الُفُع : (الوـضـوء) منـهـا اـلـوزن هذا  جعلى  مصالدر هناك أ
َطْوق) و ـى الفائقة ومقدرته اللغوجية خبرته الستاذ أبرز قد هكذا . و2(الُبُؤ ـد, و جعـل الـّنـق

ضياء السلطان و غيره  من الخوان /جعبد ال بن فولدي / طبعة مكتبة الجندي ,القاهرة, مـع مجموجعـة  4
ـّكا م فيما له�م و جعليه�م من الحـكـا م/جعـبـد اـلـ ـبـن168الضياءات للمؤلف/ ص:     و جينظر أجيضا: ضياء الح

.    11-10فولدي/ص:
.53-52جينظر:توضيح الغامضات \ص : 2
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ـّظما جعصره جعلماء بين المنزلة رفيع ال جعبد كان لذلك بعلمــه معترفا و قومه في مع
الشيخ اجعتراض جعند ذلك جيظهر بعلمه, كما قومه جعن مدافعا كان سبقه,و و فضله و

، ٍذ مجلس النساء لحضور جعثمان الشيخ جعلى غني المصطفى الشيخ أمر وجعظه, جعندئ
ـّلد أن أخاه جعثمان ـّلد غني المصطفى الشيخ جعلى جير لّلدا ال جعبد جعليه فر بقصيد، ٍة مقنع ًا ر

مطلعها:
قلنا ما أنت فاسمع قلت لما ** سمع ًا جيرشدنا جاء قد الذي ذا أـّجيها جيا                

قال: أن إلى
ـّذر ** كـّنـا وذا كيف بالنسوان نخالط لسنا                    سـّلمنا قلُت لكـن نح

ح َن أن أسـّل�م ل ولكن و ذاك كان إن                 َطْك ح َر َطْت َطْم ًل بالجهل ** جُي إحسانا كان ه
ـّف ارتكاب إِذ                  ـّر أخ جعصيانا كان ذا إن الجهل ** جيكـّفر حتما قد الض
ـّدجينا جيفقهوا أن نمنعه�م الجهل ** في غرقوا قومها وجدنا البللد هذي                  ال
1ميزانا ذاك خذ أحدثوا ما ** بقدر  أقضية للقـوا م تحدث قيل قد                 

ـّما و ، هذا      في الميسور (إنفاق كتابه في بللو محمد المؤمنين أمير به وصفه م
ـشـقيقه البـهـر, و ركـنـه الـكـبر, و جعثـمـان الـشـيخ الـّتـكـرور): " وزجـيـر بللد تارجـيـخ

ـّظارة العال�م ال رحمه كان القرب, و ـّهامة, شيخ العلمة, الن الشيو خ, المصـــّنف, الف
ـّي, ـّي, البـيـان ـّي, الـّلـغـو ـّولد, الـّنـحـو ـّراوجية, الحافظ, المـقـرئ, المـجـ ـّدث, ال ـّسر, المح المف

ـّل جعن المتفـّنن, الخذ ـّن ك ـّراـتـع ـبـأوفر ف ـّل ـمـن نـصـيب, ال ، ٍ�م ـكـ الخـصـيب, مرجـعـاه جعـلـ
ـّشهير, آخر ـّسالدات الخطيب, ال ـات الـّنظارة, ذو خاتمة الجعل م, و ال ـهيرة التحقيـق الـش

ـّـمـن و جعلـمـه جعـلـى الغرجيـبـة, المـّتـفـق النيـقـة البحاث البدجيعة, و ـّل ـهـدجيه, م ـسـماح ـقـ
ـّزمان ـّراـسـخ الـقـد م الـســّنية, ـلـه الـفـرالد مـن بمثله, و ال ـّرـحـب و ال ـّل ـفـي الواـسـع ال ـكـ

ـّصدق, و البدجعة, معدن ذوي جعلى ال مشكل, سيف الفه�م, كان زنالد العل�م, و منبع ال
ـــــــــــــــــــــــو م تحقـيـــــــــــــــــــــــق ـفـــــــــــــــــــــــي آجـيـــــــــــــــــــــــة العـل

ـّطلع مفرط أواـنـه أجعجوـبـة وقـتـه, و فاـضـل العـلـو م ـشـتات المنقول, ـجـامع جعلى ال
2ال." رحمه

فـولدي بـن الـ جعبـد الشـيخ جيصـف وصــّيته في فولدي بن جعثمان الشيخ وقال     
ـّي رـّبـه رحـمـة إـلـى الـضـطرار الحقـيـر, شـدجيد الفقير العبد أخاه:"من و الكرجيـ�م الغنـ

ـّمد بن جعثمان الجسي�م؛ فضله بمحض العظي�م جعفوه ـى فولدي بن المعروف مح ال خ إـل
ـّو و الصالح ـّلمة المسن ـّصحيح, الع الواـضـح, الفـصـيح, والفقـيـه الـّناصح, والـسـتاذ ال

ـّراجح, و العل�م ذو ـّي الـحـال المـبـاح, و العمل ال الـّـنـور المفـتـوح, ذو المـمـدوح, واـلـول

  م , ط/ثانـيـة  المكتـبـة الفرجيقـيـا1966-1804حرـكـة اللـغـة العربـيـة و آلدابـهـا ـفـي نيجيرجـيـا ـمـن ـسـنة:  1
  122-121 م  لد.شيخو أحمد سعيد غللدنثي/ ص:           1993

.211إنفاق الميسور في  تارجيخ بللد  الـّتكرور, محمد بللو, طبعة لندن بدون/ ص:  2
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ـّلمح, و ـّسعي ال ـّرابح, شقيقي ال ـّشفيق, ومساجعدي صفوي الحقيقي, و ال ـّرفيــق, و ال ال
ـّصدجيق, الستاذ حبيبي ـّمد بن ال جعبد ال 1فولدي...." مح

ـّمد قال و       ـّشيخ بن البخاري مح بعظي�م جيصفه و فولدي بن ال جعبد جيمدح جعثمان ال
ـّلـمـة تواضعه, فهو و بتقواه و جعلمه و فهمه ـّـسـبق ـحـاوي الـقـرآن, و جع جعـلـو م ـفـي ال

ـّحر الحدجيث, و فيقول: الـّنحو في محيط بح ٌر البلغة, و في متب
ـّدهر حباك ولقد            ماثـل الراضي تلك في العل�م **   في  له ما شيخ ًا ال
ـّشيو خ **   سـالد   من ال جعبد العصر إما م أجعني            َطْذ الـّنبل ال شابل هو م
ـّي **   خد ٌن  تـّباجعـها خدجيمه العلـو م شيخ            الكامـل الـّنبيل الحبر الـّتق
ـّزمان سعد الهدى جعل�م            ، ٍن جعمالده ال حلحـل بالنـا م رفي ٌق **    حـا
ةّدة ذو            ، ٍة **   ذو  متواضـ ٌع لدجينه في شـ لّر هـيبـ جعامـل أمـي ٌن بـ
ـّلمة           كافـل البلغة وفي الحدجيث **    جعل�م في السبق حاوي القرآن جع

ـّف محي ٌط بحـ ٌر            2وابـ ٌل. غي ٌث الصلين في و **   نحـو في الفلك جيستخ

أخلقه و وورجعه : جهالده الرابع المبحث
اـلـذي ـهـو الكامل السلمية, والمؤمن الدجعوة أسس من قوي أساس الجهالد      

جيجاـهـد أن الجهـالد مراتـب ونفسـه, وأول بمـاله مـضـحيا الجهـالد جعـلـى إجيمـانه جيحمله
المنـكـر جـعـن وجينـهـى ـبـالمعروف فـيـأمر ال؛ إلى وفكره بقلبه جيـّتجه نفسه, ث�م النسان

ـّشـيخ جعثمـان بـن فـولدي, باسـ�م نجـ�م  1 وصـّية الشيخ جعثمان بن فولدي, مطبوجعة مع مجموجعة مـن كتـب ال
ـّزمان, ط/الزهراء للجعل م العربي بدون (تط).  الخوان جيهتدون به بإذن ال في أمور ال

.106حركة اللغة العربية و آلدابها في نيجيرجيا/ ص:  2
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مـسـتهدفا بسيفه طغيانه قاو م جبار طاغية لدجعوته طرجيق في وقف وقلمه, وإذا بلسانه
ال. سبيل في الشهالدة أو النصر

ـفـي والجـهـالد الـسـلمية باـلـدجعوة جيقومون رجال جعصر كل في ال هـّيأ وقد      
ـصـدقوا اـلـذجين الرـجـال ـهـؤلء من ربه برحمة فولدي بن ال جعبد الشيخ سبيله, فكان

جـهـالد بداجيـة منـذ الجـهـالد, وذـلـك حركـة في حس ًنا بل ًء أبلى جعليه, لقد ال جعاهدوا ما
واـلـدجعوة, ولـمـا الوجعظ في له مشاركا وكان حجرته في نشأ جعثمان, فقد الشيخ أخيه
ـّل العسكرجية المقاومة مرحلة بدأت طول أحواله جميع في جيفارقه ل ال جعبد الشيخ ظ
ـكـل بذل وثيقا, وقد ارتباطا به جعميقا, وارتباطه بالجهالد إجيمانه كان الجهالد, فقد فترة

مراحـلـه ـفـي الجـهـالد جعن جيدافع كثيرة أشعار ًا وسي ًفا, فنظ�م قل ًما الجهالد لخدمة طاقاته
1الولى.

والـقـوالد المجاـهـدجين أجعل م أـبـرز ـمـن اـلـ جعبد كان بالسيف الجهالد بدأ ولما      
الكـفـار بـيـن وقـعـت معرـكـة أول ـفـي المـسـلمين لجـيـش القاجـعـد ـهـو الـنـابغين, فـكـان

ـّـمـره (ـُكـت), حـيـث ـفـي والمـسـلمين الراجـيـة، وأجعـطـاه الجـيـش جعـلـى جعثـمـان الـشـيخ أ
فـطـرلده الخمـيـس (جينف) جـيـو م (غرلد م) فقاتل إلى المسلمين, فسار جنولد معه واجتمع

ـّز وجنولده تعالى ال الشيخ أجعطاه الهجرة, ث�م بعد وقع قتال أول المسلمين, وهو وأجع
(ـكـب), فأخـضـع بللد جـيـد) لفـتـح (جعـلـي الجيش أمير جيض�م جيش جعلى وأقره الراجية
كما الفتوح جيش جيشه وسمى بفتوحاته حصنا, وتغـّنى وجعشرجين بضعا وفتح البللد

: فيها قال قصيدة في الورقات تزجيين كتابه في
2حوي. ما الغنائ�م فتوحات ** هوى فكـّلنا الفتوح جيش جيشنا سما              

، ٍذ جعثمان , والشيخ السل م بعزة ال جعبد الشيخ ورجع     ـغـرى), (سابن في حينئ
ـّمره جعثمان الشيخ وكان ـّـهـزه الذي الجيش جعلى ذلك قبل أ ـّد م لفـتـح ج (القـضـاوا), فتـقـ
رـجـع ـثـ�م فتـحـه اـلـ جيـقـدر ل�م مرات, ولكن ثلث الحصن وهاج�م الجيش مع ال جعبد

ـّمى مكان إلى السلمي الجيش ففاـجـأه�م القـضـاوا، ـمـن ميلـيـن بـعـد (ثنثوا) جعـلـى جيس
جعـبـد جيتمـكـن الـنـاس, وـلـ�م وخيار العلماء منه�م المسلمين من كبيرا جعدلدا وقتلوا العدو

الهزجيـمـة, ـلـ�م أـمـر جـعـرف لـمـا ولكـّـنـه رجـلـه، ـفـي مـصـابا لكونه الجيش قيالدة من ال
ـّرج ـخـرج بل ساكنا جيجلس أن جيستطع ـّر جيتـعـ منهزمـيـن, وطرلدـهـ�م الجـعـداء جعـلـى وـكـ

: الورقات تزجيين في ال جعبد جيقول ذلك وفي
ـّزاجعة والحرب بـه ** فطافوا جموجعنا جيـش للقاضاوا فسار             ـّشـوي ن ال
.3اكتوى أو سه�م نزع جعن  غيره ** كوى  ومحنقا مغيـظا إل ترى فلست            

.25جينظر مقدمة تحقيق كفاجية ضعفاء السولدان/ص: 1
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(أـلـوس), حـيـن ـفـي أـخـرى نكـسـة ـكـانت ـثـ�م للجماجعة، هزجيمة أول كانت هذه
ـمـع اـلـ جعـبـد هوـسـا, وـخـرج أـهـل وـسـائر وـغـوبر الـتـوارك ـمـن الـحـزاب ـهـاج�م

خســائر المسلمين جيكبدوا أن الحزاب واستطاع الفرجيقان فالتقى لمقاتلته�م، المسلمين
جيقـيـ�م حـيـث غـنـدو إـلـى المـسـلمون رجل, وتراـجـع ألف من نحو ًا منه�م فقتلوا فالدحة؛

ـّر الخـامس الـيـو م وفـي أجيـا م خمسـة إلـى وحاصـره�م الـعـدو الشيخ, فتبعه�م جعليهـ�م ـكـ
ـّدة المسلمون ـّلدوه�م بش خائبين. ور

ـّـهـز جعثـمـان، الـشـيخ هـجـرة من الرابعة السنة وفي  ثانـيـا جيـشـا المـسـلمون ج
ـا محمد جيد في المرة هذه الجيش قيالدة , وكانت القضاوا جعلى للهجو م ـد م بللو, ولـم تـق
ـّمه�م وكان أصحابه من خمسة مع جعبد تسـّلل الجيش وـصـل لما الحجاز, ولكـّنه بللد ه

جـهـولده�م ـفـي جيرـشـده�م أن مـنـه التـجـاوز, وطلـبـوا ـمـن أهلـهـا كانو, منـعـه مدجينة إلى
ـّرس هناك ال جعبد الدجين, فأقا م لقامة وأـّـلـف  أـمـوره�م وأـصـلح القرآن تفسير له�م ولد

ـسـبب أن جعـبـد الحكا م), وجـيـذكر من وجعليه�م له�م فيما الحكا م سماه: (ضياء كتابا له�م
ملكـهـا ـفـي والتـنـافس اـلـدنيا، إـلـى والـخـوان, وميلـهـ�م الزـمـان تغـّـيـر ـهـو الفرار هذا

1والمدارس. المساجد جعمارة تركه�م مع وجاهها، وأموالها

الحربية، العمليات في واشترك وجيزة، فترة بعد  كانو من ال جعبد ورجع       
خـّلـدها النتصـارات هـذه كثيرة, وـكـل حصونا وفتح الغرب جهة إلى الجيوش وقالد
ـمـن ـلـي ـمـا بـعـض بجـمـع الورـقـات تزجيـيـن كـتـابه في بعضها جمع التي قصائده في

البيات.
ـّن , نقول المجال هذا في القول وخلصة ـّعالة مساهمة ساه�م ال جعبد الشيخ إ ف

ـفـي والعلمـيـة والعقلـيـة الجـسـمية طاـقـاته جمـيـع وـبـذل السلمية، الجيوش قيالدة في
بنفـسـه قاـتـل الـشـعر, ـقـد ونـظـ�م العـلـو م ـفـي بالـتـأليف مـشـاركته بعد ال، كلمة إجعلء
ـّرات بـجـروح أصيب إنه والنفسية, ث�م الجسمية الل م من جعاناه ما ذلك في وجعانى ـمـ
شاجعر. وجعال�م مقاتل قائد جيستشهدون, فهو وأصفيائه أخلئه بنفسه وشاهد جعدجيدة

الـنـاس رأى لـمـا ـبـدجينه ـفـراره جعـنـد لـنـا فيظـهـر ـفـولدي ـبـن اـلـ جعـبـد ورع أما
ـّذاتها بالدنيا اشتغلوا ونـيـل والـجـاه والـمـوال الملك طلب في التنافس إلى وميله�م ومل
ل فـهـ�م ذـلـك إـلـى التنع�م, بالضافة بأسباب والظفر الفخمة باللقاب والفوز المراتب

ـّرجعون ـّر مال أكل من جيتو الحـجـاز, بللد الـشـرق؛ نحو أصحابه من نفر مع الحرا م, ف
ـّسر ل�م لكن أن ـسـبق كـمـا ـكـانو، أـهـل جعند وقفوا هناك, حيث إلى الوصول له�م ال جيي

: الورقات تزجيين في فولدي بن ال جعبد جيقول ذلك ذكرنا, وفي
الكاذب أهل الخلف في ** وخـّلفت مآربي وضاجعت صحبي مضى ولما         
ـّح وطاجعوا ** هواه�م وتابعـوا جيفعـلون ل ما جيقولون          واجب كل في الش

: قال أن إلى

.235-224وتزجيين الورقات /ص:34مقدمة الفرائد الجليلة ص:    1
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ـّمه�م وما           الكتائب أمر بلـه جعلـ�م ** مـدارس ول بل المساجـد أمر ه
ـّمته�م           ـّذات ** لتحصيل وأهلـها البـللد ملك وه 1. الـمراتب ونيل لـ

. البيات من قاله ما آخر إلى
جعن تحدثت التي التارجيخية والمراجع مؤلفاته من فهمها فيمكن أخلقه وأما      

حلـيـ�م ـصـبور كرجـيـ�م ـشـجاع بـطـل أـنـه نفه�م حياته تارجيخ قرأنا إذا أننا حياته, ولشك
ـّما ورع ـّل زاهد, وم ـمـع والوـقـائع الحربية المعارك في المشكور ذلك, جهده جعلى جيد

جيطـلـق الوـقـات ـمـن ـكـثير ـفـي كان المرض, ولقد حالة في حتى الجهالد في الجعداء
2بالمن. الحرب أسرى سراح

               

الرثاء من فيه قيل وما الخامس: وفاته المبحث
   

غـنـدو مدجيـنـة ـفـي  م،1829 المواـفـق  هـ1245 سنة في ال جعبد الشيخ توفي
ـّدة وستون خمس قيل و سنة وستون ست العمر من وله إـحـدى غـنـدو ـفـي مكثه , وم

بقـصـائد زـمـانه جعلـمـاء مـن كـثير رـثـاه . ولقـد واسـعة رحمـة ال رحمه سنة جعشرة
مطلعها: هائية بقصيدة رثاه الذي بللو محمد المؤمنين أمير أخيه ابن , منه�م مختلفة

به منثلب ًا  السـل م غـدا **  زرء  مـثلـــها رزجيـة ل الـرزجيـة إن          
مشبه  من أ خ له  ليس العل�م **  في الـذي فقـد مـن حـل جليل خطب          
نحبـه قاض فقـد مـن **  أركانها وأوحـشت للعلـو م مـدارس وجعفت          
بسكبه  جـالد التفسـير **   لسيما فقـدانـه من الشرع فنـون تبكـى          
بجنبـه لن والتصرجيف **  والنـحو بـه والفـتوى الفقه الحـدجيث جعلـ�م          
صوبـه في بفقده مات **  والعـل�م لـه بكت اللغات كـذا البيان جعلـ�م          
، ٍق  جهالـة لـداء ما فـوضي فالنـاس           ـّب مـن أو لـه **  را بطـّبـه  جيط
ـّ م فيها **   بصلتـه زانـها المساجد منـه أفـقرت بـل            بصحبـه  جيـؤ
نصبه  من أوحشت قد خطبة **   في   ل بهـا جيعلـو غـدا فيها ومـنابر           
لحبه  مـن لها مسالكـه **   وبكت   بحنـينهـا بكاءهـا جعليـه فبكت           
حزبه  مـن وتـلوة **   وصيامـه   بصلتـه زانهـا منـازل وخلـت           
صعبه   بأجعلى جيفـدى **  والعلـ�م بأسـرها العلـو م فـي ومطالعـات           

.236-224تزجيين الورقات /ص: 1
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بكتبه   جعلـو م في **   ومـؤلفـات  بشـتاتهـا ونظـامـه وبجـمـعه           
شعبـه في أو بعراء ضيغـ�م **     من خلت إذ العساكر تبكى كما وبكت           
ـّده بكتـائب قـالدهـا كـ�م            ـّده **    في وبجـ حزبـه في به انتصرت جـ
1 بجدبه جاء الخصب بعد **     فالـدهر خيره�م توـّلـى الفـقراء جيـدا تـّبت           

قــال الذي بللو محمد السابق الشاجعر أخو البخاري محمد أخيه ابن أجيضا رثاه وممن
:   مطلعها قصيدة
النساء  في وانتخابي **  وجعولي بكائي من أميمة جعجـبت أل      

بـراء لبي ما للقـو م **  فيا وجعـزل منـي تعجبا تقـول
قال أن إلى

البهاء ذي وشيخي جعمي **   جعلى أبكـي أنفك ما وال فـل
الولياء ذخر الفضل ذي **  التقي تـرب الشبـاه فاقد أمين

الهتـداء  لهـل **  وإرشـالد  جعلـ�م نشر في جعمره تقضى
.2السواء جعلى المسلمين ** وكـل  لـللدان الصـالح وتـدبير

تأنيس كتابه في جنيد الوزجير ذلك ذكر كما وجعشرون، إحدى الوللد من وله      
وـهـو ـفـولدي، ـبـن ال جعبد بن جعلي منه�م3الصفياء؛ مأوى غندو أمراء بذكر الحباء

ـا م الشجار, وضياء كتاب , منها تصانيف وله ال جعبد أبناء أجعل�م من ـه أورلد الـن فـي
أـّلـفـه الميسـور) اـلـذي (إنـفـاق الكتـاب وفتوـحـاته, وجيـشـبه اـلـ جعبد الشيخ والده منقب
مؤلـف أن كمـا الـ، جعبـد للشـيخ واضـحة صـورة جيعطـي أنـه حيث من بللو؛ محمد
. جعثمان للشيخ واضحة صورة جيعطي بللو محمد

ـن ثمانية النساب مجموع جعثمان الشيخ بن بللو محمد ذكر فقد أزواجه أما ـائه ـم نـس
كالتالى: وهن والماء الزوجات بين ما

 جعثمان الشيخ زوجة أخت سعد محمد بنت -فاطمة1
تاندى. بن محمد بن ال جعبد بنت -الجنة2
. ج�م بنت  -رحمة3
ـّن4 .  لدوغيل بن جعلي  الحاج بنت حاو -إ
ـّي5 .                  الحسن محمد بن ال جعبد بنت - إ
اسمها). جيذكر (ل�م ولد - أ م6 
جعاء. - جيار7 
جعائشة. لها جيقال ولد - أ م8 

ـابه ===الفصــل ـاني: كـت ـل ضــياء الـّـث ـي الـّتأوجـي ـاني ـف مـع
: الـّتنزجيل

ومقدـمـة توـضـيح الغامـضـات6-5تقدجي�م كتاب ضياء التأوجيل  بقـلـ�م أـبـي بـكـر محـمـولد ـجـومي /ص:       1
.85-84/ص :

 .85توضيح الغامضات /ص: 2
 .12-11جينظر: تأنيس الحباء / ص:  3



30

التي: النحو جعلى مباحث خمسة فيه و
جعامة. بصورة منهجه و بالكتاب الول: التعرجيف المبحث
. السرائيليات مع التعامل في الثاني: منهجه المبحث
ـضـياء ـفـي ـفـولدي اـبـن جعـنـد التـكـرار الثالث:جعـلـ�م المبحث
التأوجيل.
ـّرابع:جعل�م المبحث ـضـياء ـفـي ـفـولدي ـبـن جعـنـد الفواـصـل ال
التأوجيل.
التأوجيل. ضياء في فولدي ابن الخامس: مصالدر المبحث

جعامة: بصورة فيه منهجه و بالكتاب الول:الـّتعرجيف المبحث
جيعتبر      ـّسمى فولدي بن ال جعبد تفسير   الـّتنزجيل, معاني في الـّتأوجيل ضياء الم
الـّتلخـيـص منـهـج ـمـؤـّلفه فـيـه المعـقـول,وانتـهـج و المنـقـول جمـعـت اـّلتي الـّتفاسير من

ـي هذا الـّتأليف, و في جعالدته هو بالمقصولد,كما إخلل لدون والختصار ـج-أجعـن المنـه
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أنـحـاء أـكـثر اـلـوقت, ـفـي ذـلـك في سائدا كان ـّالذي والختصار- هو الـّتلخيص منهج
وصـلت الـتي الكتـب طبيعـّيـا, لن المنهـج بهذا ال جعبد تأثر وكان السلمي، العال�م
الحـسـان الـجـواهر تفـسـير فمثل1المنهج, هذا جعلى أـّلفت كانت منها استفالد والتي إليه
ـّرحـمـن لعبد القرآن تفسير في ـكـان ـكـثيرا ـفـولدي اـبـن جعلـيـه اجعتـمـد اـلـذي الـّثـعـالبي ال

ـّـمـن نقلـهـا نـقـول زجـيـالدة ـمـع جعطـّـيـة اـبـن لتفـسـير مختـصـر جـعـن جعـبـارة ـمـن ـسـبقه جع
ـّسرجين, وكذالك تفـسـير ـمـن مختـصـر أجيـضـا ـهـو الـّتنزجيل أنوار البيضاوي تفسير المف

ـّشاف ـّزمخشري الك فيه. الموجولدة للجعتزالت تركه مع لل
فائدة مال ذكر جعن أجعرض و المنهج، هذا جعن فولدي بن ال جعبد أفصح قد و         

جـيـوجز و إـشـارة إليـهـا فيشير ذلك، تتطـّلب التي الماكن في إل الكل م جيطل ل�م و فيه،
ـّـطـور سورة } من21رق�م:{ الجية تفسير في  المستطاع, فنراه قدر جعنها الكل م  ال

ـمـن جعملـهـ�م من ألتناه�م ما و ذـّجيته�م  به�م ألحقنا بإجيمان ذرـّجيته�م اتبعته�م و آمنوا اـّلذجين و
تفـسـير ـفـي الثـعـالبي جعـن جينـقـل و اللـحـاق ـفـي قيـلـت اـلـتي الـقـوال جيسرلد  شيء

باـبـ ًا ـلـك فتـحـت قد بقوله:".... و ذلك جيخت�م و المسألة، في الترجيح الحسان الجواهر
2الختصار". من قصدته ما إتمامه من منعني المعنى هذا في للبحث

ـّما صفح ًا جيضرب فولدي ابن كان و          الجية تفسير جعند قال كما منه، فائدة ل جع
َطْعُقوُب ح َجيا ح َبِن َّي  البقرة سورة  }من132رق�م:{ ح َوح َجي ح َراِهي�ُم ح َبِنيِه  َطْب ح َها ِإ ح َو َّصى ِب ح َو

ح َن َطْســِلُمو َطْ�م ُم َطْنُتــ ح َوح َأ ح َل ح َتُمــوُت َّن ِإ َّل  ح َن ح َف ِّدجي ـ ح َطح َفى ح َلُكــ�ُم اـل َطْصــ ح َ َّلــ ا :" ِإ َّن ا
و أربعـة قيـل و ثمانيـة بنـوه قيـل مـدان, و مدجين, و الربعة:إسماجعيل, وإسحاق, و

3أسمائه�م". في الختلف كثرة مع الفائدة لقـّلة بذكره�م نطول فل جعشرون

أـكـثر جـعـالدة ـهـو مختصرة- كما بمقدمة تفسيره فولدي ابن افتتح قد و هذا،       
المور القوال, و في جعليه جيعتمد ما و التفسير لهذا تأليفه سبب فيها المفسرجين- بـّين

ـّ�م التي ـّده ببيان التفسير جعل�م جعن كذلك  تكـّل�م بها, و سيهت ـّد ما و ح أهميـتـه و  منه جيستم
ـفـي الـّنـظـر وـجـوه و الـّتأوجـيـل و التفـسـير مـصـطلحي بين الفرق و  المفسر صفات و

الكرجي�م. القرآن
نذكر أن التفسير، هذا في ال جعبد منهج جعن حدجيثنا بصدلد جعلينا لزاما ونرى     
و النـمـاذج بذكر تفسيره، في العال�م هذا مدرسة إلى ذلك بعد ننطلق لكي المقدمة هذه

منهـجـه, جـعـن جعـّـبـره ـمـا غير من نستنبطها التي و المقدمة في جاء ما لتقرجير المثلة
الـّتأوجيل: ضياء مقدمة في فولدي ابن جيقول

ـّـمـا بعد: فهذا "......و ـّدت ل ـّراـغـبين, و حاـجـة اـشـت ِّحـيـن, أن إلـحـاح ال لـهـ�م أكـتـب المل
جيحـتـاج ـمـا الـقـوال, ـبـإجعراب أرجح جعلى الجعتمالد مع ال، كتاب به جيفهمون تفسير ًا
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رواجيـة ـنـافع ـقـراءة  بتبدجعـة المـشـهورة القـراءات جعـلـى التنبيه منه, و الجعراب إلى
مذهب رجعي مع الشرجعـّية الحكا م بيان البللد, و هذه في قراءتنا هي جعنه, إذ ورش
جيتعـلـق ـمـا جعـلـى التـنـبيه و الفرجعـّـيـة الـشـرجعـّية الحـكـا م ـفـي ـمـذهبنا هو فيها, إذ مالك

ـّميته: ضياء ثوابه, و و تيسيره ال من راجي ًا ذلك إلى بالبلغة, فأجبته في الـّتأوجيل س
الـّتنزجيل. معاني

ـّن واجعل�م       ـّزل, و تـعـالى ال كتاب فه�م به جيعرف جعل�م التفسير جعل�م أ بـيـان المـنـ
ح َكِمه, و و أحكامه استخراج معانيه, و اللـغـة, و النـحـو, و جعـلـ�م ـمـن ذـلـك اـسـتمدالد ِح

أـصـول الفـقـه, و اـلـدجين, و أـصـول الـبـدجيع, و و البـيـان و المعاني جعل�م التصرجيف, و
البيـضـاوي:  ـقـال1المنسـو خ. و الناـسـخ و الـنـزول أسـباب جعل�م القراءات, و الفقه, و

ـّدجينـّـيـة, و العـلـو م رأس ـهـو التفـسـير جعـلـ�م و لتـعـاطيه جيلـيـق ل الـشـرع قواجـعـد مبـنـى ال
ـّل فيه للـّتكل�م الـّتصدي ـّدجينية العلو م في برع من إ ـفـاق فروجعـهـا, و و كلـهـا, أـصـولها ال

ـّـصـناجعات ـفـي و جعبـيـد: التفـسـير أـبـو ـقـال بأنواجعـهـا. و اللدبـّـيـة الفـنـون و العربـيـة ال
وجهيـن: ـمـن الـقـرآن ـفـي الزلدي: الـّنـظـر العـّـبـاس أـبـو ـقـال واحد. و بمعن ًى الـّتأوجيل
ـّول ـّرواجية طرجيقه و الـّتفسير جملة هي و منقول هو حيث من ال ـاني: النقل. و و ال الـّـث

ِّدراجية طرجيقه و الـّتأوجيل جملة هي و معقول هو حيث من تـعـالى: ال العقل, قال و ال
.تعقلون لعـّلك�م جعربلّيا قرآن ًا جعلناه إـّنا

ـّد فل        ـّطـالب العربي, فيعـرف القرآن فه�م في العربي الـّلسان معرفة من ب ال
ـّ�م و شرحها و الكلمة باطـنـ ًا, فـيـوفي و لّـظـاهرا المـعـاني معرـفـة إلى جينتقل إجعرابها, ث

ـّل جعـنـى ـبـأـّنه ال جعلى القطع هو فولدي- : فالتفسير بن ال قلت- جعبد حـّقه.اهـ منها لك
ـّل جيجز فل�م المعنى هذا الـّلفظ بهذا أـحـد ترجـيـح ـهـو الـّتأوجـيـل و   النبي جعن بالـّنقل إ

2أجعل�م". ال فيه, و القطع بدون المحتملت

العقدجية: المذاهب من تفسيره في فولدي بن ال جعبد -أوُل:موقف1
ـّن ـّي سلفي فولدي بن ال جعبد الشيخ إ الـسـبب لـهـذا العقـيـدة, و الـمـذهب, أـشـعر

الـشـيعة, و المرجـئـة, و القدرـّجية, و الخوارج, و المعتزلة, و آراء جيفـّند ما كثير ًا نراه
ـّحح و الجماجـعـة و الـســّنة أـهـل مـذهب جيـذكر حججهـ�م, و جيـدحض أغـاليطه�م, و جيصـ
ـّلد جيؤـّجيده, و جيفسـر جـاء مـا جعنـد نجـده له�م. فمث ًل المخالفين جانب من جعليه ح َجيِرلُد ما ح َجيُر

ـّـسـموات جعرـضـها جـّـنـة و رـّبك�م من مغفرة إلى سارجعوا  وتعالى: قوله الرض و ال
فيقـول:".... و الســّنة أهـل مـذهب لنـا } جيـذكر133جعمـران: {آل للمتقيـن أجعـّدت
أـّنـهـا جعـلـى لدلـيـل العرش..... فيه تحت السموات أـّنها- الجـّنة- فوق السنة أهل مذهب

3الن". مخلوقة

هـــ -1408 ط\ لدار الجيـل بـيـروت-لبـنـان -14 ص : 1هذا الـّتعرجيف هو للزركشي  فـي البرهـان ج   1
1988.
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ـّلده أمثلة من و       ح َماتعالى: قوله تفسير في قوله الهواء و البدجعة لهل ر ح َو  
ح َؤ َّج ًل ـا ُمــ َطْذِن ا َِّلــ ِكح َتا ًـب ـِإ ح َت ِإ َّل ـِب َطْن ح َتُمــو ، ٍس ح َأ ـ َطْـف ح َن ِلح َن جعـمــران: {آل ح َكــا

1بالجلين". قوله�م في المعتزلة جعلى رٌّلد }:"....فيه145

َطْفِر تعالى: قوله تفسير جعند قال و ح َن ِفي اَطْلُك ح َساِرجُعو ح َن جُي ح َك ا َّلِذجي َطْن َطْحُز ح َل ح َجي ح َو
ح َرِة ح ََطْلِخ لّظا ِفي ا ح َح َطْ�م  ح َل ح َلُه ح َع َطْج ح َشَطْي ًئا جُيِرجيُد ا َُّل ح َأ َّل ح َجي ح َ َّل  وُّروا ا َطْن ح َجيُض َطْ�م ح َل ِإ َّنُه

ح َجعِظي ٌ�م ح َذا ٌب  ح َجع َطْ�م  ـّن إشعار الرالدة ذكر في }:"....و176جعمران: {آل  ح َوح َلُه بأ
ـّراحمين أرح�م أرالد حـّتى الغاجية بلغ كفره�م ـّل ال ٌّظ له�م جيكون أ التي رحمته من ح
ـّل وسعت ـّن و شيء، ك ـّر و الخير أ و القدرجية جعلى رٌّلد فيه ال, و بإرالدة الش

ح َنتعالى: قوله تفسير في قال  و2المعتزلة". ح َجعح َلى ا َِّل ِل َّلِذجي َطْوح َبُة  ح َما ال َّت  ِإ َّن
، ٍب َطْن ح َقِرجي ح َن ِم ، ٍة ُث َّ�م ح َجيُتوُبو ح َهاح َل ح َج ح َء ِب وُّسو ح َن ال ح َمُلو َطْع إـّنما }:".... و17 {الـّنساء:.ح َجي

ـّل الـّتوبة ليست أي حاصرة ـّح و الصنف لهذا إ لو و حال ثاني في نقضها إن و تص
من تائب ًا جيكون قوله�م: ل في للمعتزلة خلف ًا نوجعه غير آخر ذنب جعلى   القامة مع
ـّما3ذنب". جعلى أقا م ـّلده مثال                                                         وأ ر

ح َل ا َُّلتعالى: قوله تفسير في فقوله الخوارج جعلى ح َز َطْن ح َما ح َأ َطْ�م ِب َطْحُك َطْ�م ح َجي َطْن ح َل ح َم ح َو  
ح َن ح َكاِفُرو ح َك ُه�ُم اَطْل المجمع  الحرا م لستحلله�م }:" حقيق ًة44{ المائدة:  ح َفُأوح َلِئ

للخوارج لدليل استحلل, فل بغير كان إن كفر لدون بالكفر, كفر المرالد , أو جعليه
4بالمعاصي...". الـّتكفير في بالجية

، ٍع بمثال الباب هذا نخت�م و ـّلد في رائ و البدجعـة أهـل مـذاهب جعـلـى ـفـولدي ابن ر
ح َلتـعـالى: ـقـوله تفـسـير جعـنـد الـســّنة, ـقـال أهل لمذهب تقرجيره و الهواء، ح َ َّل   ِإ َّن ا

َطْك ـِبـا َِّل َطْـشـِر َطْن جُي ح َـمـ ح َو ح َـشـاُء  َطْن ح َجي ح َم ح َك ِل ح َذِل ح َن  ح َما لُدو َطْغِفُر  ح َوح َجي ح َك ِبِه  ح َر َطْش َطْن جُي َطْغِفُر ح َأ ح َجي
ح َجعِظي ًما َطْث ًما  ح َرى ِإ َطْفح َت الجـيـة الحسان: هذه الجواهر في }:"قال48{ النساء:  ح َفح َقِد ا

أن فيـهـا الكل م تلخـيـص و الوجعـيـد، و الوجعد آجيات من تعارض ما ببيان الحاكمة هي
بإجـمـاع, و الـّـنـار ـفـي مخـّلد فهذا كفره؛ جعلى مات كافر أصناف؛ أربعة جيقال: الـّناس

ٌّط جيذنب ل�م محسن  مؤمن ـمـات ـتـائب بإجـمـاع, و الجـّنة في فهذا ذلك؛ جعلى مات و ق
ـقـال:ـفـي ـمـن المتكلمـيـن ـمـن الجـّـنـة, و ـفـي الـســّنة أهل جمهور جعند فهو توبته  جعلى

ـّطواـئـف, ـقـال خلف موـضـع الـّتوبة؛ قبل مات مذنب المشيئة. و الـســّنة: ـفـي أـهـل ال
الـخـوارج:مخـّـلـد ـقـال ـكـبيرة, و صاحب كان إن الـّنار قالوا: في المعتزلة المشيئة, و
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ل بإجيـمـانه الجـّنة في المرجئة: هو قالت كبيرة, و جعنده�م ذنب كل مطلق ًا, إذ الـّنار في
ـّره ٌّص الذنب, فالجية جيض ـه جيشرك أن جيغفر قوله: ل إذ الِّنزاع؛ موضع في ن ـع ـب مجـم

جيشاء قوله: لمن الخوارج, و و المعتزلة جعلى رٌّلد ذلك لدون ما جيغفر قوله: و جعليه, و
ـّن لبيانه المرجعة جعلى رٌّلد ـقـو م, بخلف لدون لـقـو م ـهـو إـّنما الشرك لدون ما غفران أ
ـّل مغـفـور أـّنـه من زجعموه ما لّخـصـا اهـــ مـؤمن لـكـ السنوـسـي جعقـيـدة نـظـ�م ـفـي . و1مل

ال: رحمه طاهر شيوخنا لشيخ الكبرى
ـّق و فالـّثانـي  كاف ٌر و ** مؤمنه�م  قسمان أـّنهـ�م فيه الح

نـزاع  بل  ضربان ** وذاك بالجمـاع النار في مخـّلـد
قاصي جعنه والخلف جنة المعاصـي** في من جعمره محفوظ
الكبائر  وصاحب غيرها ** ل الصغائر ذو قسمان وغيره

2." الرحمـن مشيئة في **  والغير هذان قل الجنة في تاب إن

, فـهـو العقـيـدة لجـيـات تفـسـيره ـفـي ـفـولدي اـبـن جعليه سار الذي المنهج هو هذا
ـّول كلـهـ�م, وجيختـصـر الطواـئـف أـهـل بـيـن خـصـومة موـضـع المسألة تكون جعندما جيط
. لغيره�م بالنسبة قليلين المخالفون جيكون جعندما
ابن أن الباب هذا مستحل في ذكرت�م قائل جيقول قد الباب هذا من خروجنا وقبل       
هـذا جعـن الجـواب لهـا؟ تروجيـج أو نصـر تفسـيره فـي العقيـدة, فهـل أشـعري فولدي

متقارب العقيدة في الشعري المذهب , ولن لهميته خاص باب في سيأتي السؤال
اـلـ ـصـفات ـبـاب ـكـان الـسـنة لـهـل مخالـفـاته�م وأـكـثر والجماجعة السنة أهل لمذهب
. تعالى

:تفسيره في فولدي بن ال جعبد جعند الشعرجية -ثان ًيا:الظاهرة2
التوحيد في أـّلفها التي الكتب أو فولدي بن ال جعبد الشيخ تفسير جيتصـّفح من إن       

جيـسـولد اـلـذي ـهـو الشعري المذهب , إذ فيها الشعرجية الظاهرة وجولد له , سيتضح
جعـلـى جيعتـمـد التأوجـيـل ـضـياء ـفـي ـفـولدي اـبـن نـجـد الوقت, لذلك ذلك في المنطقة تلك

أو بالتأوجـيـل العقـيـدة لجـيـات تفـسـيره جعـنـد تـعـالى، اـلـ ـصـفات في الشعري المذهب
:  التوحيد جوهرة في اللقاني قال كما الشاجعرة جعند المعتمد هو , إذ التفوجيض

ـّص وكل                   ـّوله التشبيه أوه�م ن ـّوض أو ** أ التنزجيه ور م ف
ـّوله جوهرة شارح البيجوري جيقول        ظاهره خلف جعلى احمله ) أي التوحيد: (أ

هـو اـلـذي الجمـالي التأوجيـل بعـد (فـوض) أي أو المـرالد... وقـوله المعني بيان مع
3ظاهره. جعن اللفظ صرف

 م/المكتـبـة العـصـرجية ،ـصـيداء،1997انـظـر: الـجـواهر الحـسـان، جعـبـد الرحـمـن الثـعـالبي/ ط:الوـلـى،  1
، و الكل م أكثر مما جعند ابن فولدي. 352/ ص:1بيروت ، لبنان، تحقيق: محمد الفاضلي، ج
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ـّرر التفسير: مفتاح مقدمة في المذهب, فيقول هذا فولدي بن جعبد وجيق
ـّزهي ** نؤمنه  والقران الحدجيث ومشكل الرحمـن من

ـّوضين ـّولـين أو مفـ كآخرجيـن أو ** كأولين مـؤ
السلف مذهب هو الذي التفوجيض مذهب ذاهبين , أي؛ البيتين بهذجين ومرالده        
ـّولين بقوله المرالد , وه�م المرالد , وه�م الخلف مذهب هو الذي التأوجيل مذهب , أو كأ
الثلـثـة الـقـرون بعد أو خمسمائة بعد من ه�م الشاجعرة جعند , والخلف كآخرجين بقوله

. الولى
ارتكبته , خطأ تعرجيفه من سبق ما جعلى السلف إلى التفوجيض مذهب وإسنالد         

اـلـ ـصـفات جيثبـتـون ـهـ�م إنما التأوجيل؛ ول التفوجيض السلف مذهب , فليس الشاجعرة
ـّز ـّل جع بالتأوجـيـل ـقـال مـن تشبيه, وأـنـه ول تعطيل ول تأوجيل غير من تنزجيهه، مع وج

وماـلـك ربيـعـة : " فـقـول تيمـيـة ـبـن الـسـل م شيخ , قال معاند جهمي فهو والتعطيل
لـقـول مواـفـق واـجـب)، ـبـه والجيـمـان معقول غير الكيف و مجهول غير ( الستواء

ـّروهـا البـاقين حقيقـة جينفـوا ولـ�م الكيفيـة جعلـ�م نفـوا كيـف, فإنمـا بل جـاءت كمـا : أم
, منها: أمور جعدة جيتضمن الشاجعرة تتبناه الذي المذهب الصفة".وهذا

لهما. ثالث ل والتفوجيض التأوجيل بين لدائرة وجل جعز ال صفات أن-1
آخر. معني إلى ظاهره جعن اللفظ صرف هو التأوجيل أن-2
ـوجيض-3 ـو التـف ـل ـه ـي جـه ـوجيض بمعـن ـي الصــفات, وتـف للصــفات المعـن

العالمين. لرب الموهمة
ـّي اللفـظ أن جعلـى مـّتفقان والتأوجيل التفوجيض-4 مـرالد؛ غيـر للصـفة القرآنـ

المحال ظاهره جعن الموه�م اللفظ صرف جعلى متفقون والخلف والسلف
ـمـذهب ـهـو لـيـس الـسـلف ـمـذهب ـبـأن نـقـده ـسـبق قد تعالى, وهذا جعليه

والتفوجيض. التأوجيل
ـّلدى وجل جعز ال صفات إثبات أن-5 1.  التجسي�م إلى جيؤ

نسرلد وجل جعز ال صفات في الشاجعرة لمذهب السرجيع العرض هذا وبعد       
, وجيظـهـر الـمـر حقيـقـة لتـّتـضـح الـصـفات لجيات فولدي ابن تفسير من المثلة بعض
الشاجعرة: مذهب  جعلى الصفات آجيات تأوجيل من تفسيره جعليه اشتمل ما مقدار

ح َنتـعـالى: اـلـ ـقـال: الجيـمـان مفـهـو م- 1 ح َوجُيِقيـُمـو ح َغَطْيِب  ح َن ـِبـاَطْل َطْؤِمـُنـو ح َن جُي  ا َّلِذجي
ح َن َطْنِفُقو َطْ�م جُي ح َزَطْقح َناُه ح َر ح َوِم َّما  ح َلح َة  :" ... فـولدي اـبـن  } قـال3: {البقـرة الجيـة  ال َّص

والنـبـوة كالتوحـيـد ، محـمـد لدجـيـن من أنه ضرورة جعل�م ما تصدجيق شرجعا والجيمان
وجعمـلـوا آمـنـوا اـلـذجين وبـشـرتـعـالى: ـقـوله تفـسـير ـفـي  وـقـال2والـجـزاء". والبـعـث

إشـعار, جعليـهـا للحـكـ�م مرتبا الجيمان جعلى العمل : "... وجعطف الجية  الصالحات

 .39انظر: المرجع السابق/ ص:  1
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جعــن خارجة أنها جعلى لدليل المرجين, وفيه مجموع البشارة استحقاق في السبب لن
1نفسه." جعلى جيعطف ل الشيء أن الصل إذ الجيمان؛ مسمي

التوحيد: جوهرة في اللقاني قال الشاجعرة جعند للجيمان التعرجيف لهذا وتقرجيرا
ـّسر بالتحقيق. الكلف فيه ** والنطق بالتصدجيق الجيمان وف

والعمل التصدجيق, والجيمان مطلق هو الجيمان الجوهرة: " إن شارح البيجوري قال
غـيـر وـهـو التـصـدجيق ـهـو الجيـمـان أن : "والراـجـح أجيـضـا ".وقال متغاجيران الصالح
2". الجز م

ـالالـعـرش: جعلى الستواء صفة- 2 َطْرِش تـعـال: اـلـ ـق ح َـعـ ح َجعح َـلـى اَطْل ح َمُن  َطْح ال َّر
ح َوى َطْسح َت تـدبير وإـجـراء التـصـرف، نـفـاذ جعـن :" كناجية فولدي ابن } قال5{طه:   ا

ح َجعح َـلـىأجيضا:   تعالى  وقال3". حكمته اقتضته ما وفق جعلى الكائنات ح َوى  َطْـسـح َت ـُثـ َّ�م ا
ح َحِثي ًثا َطْطُلُبُه  ح َر ح َجي ح َها ح َل ال َّن َطْي َطْغِشي ال َّل َطْرِش جُي ح َع ـولدي ابن } قال54{الجعراف:  اَطْل ـف

منزـهـا جعناه، الذي الوجه جعلى به جيليق الملك,-العرش- استواء سرجير اللغة في : هو
خلقـهـا بـعـد الموـجـولدات جعـلـى أحكامه لجراء تمثيل هو والتمكن, أو الستقرار جعن

تحـت ـكـان مـن ـشـأن فـي نـظـر مـن التمـكـن بعـد ملكـه سرجير جعلى جلس ملك بحال
4حكمه".

َطْيِه تعالى:  ال قالوالفوقية:  العلو صفة- 3 ح َعُه ا َُّل ِإح َل ح َرح َف َطْل  ح َما ح َقح َتُلوُه ح َجيِقي ًنا ح َب ح َو
 ــالى: ال  . وقال5" كرامته محل فولدي:" إلى ابن } قال158: {النساء َطْيِه تـع ِإح َل

َطْرح َفُعُه  ح َمُل ال َّصاِلُح ح َجي ح َع ح َواَطْل ح َكِل�ُم ال َّطِّيُب  ح َعُد اَطْل َطْص فولدي ابن }. قال10{فاطر:ح َجي
بـصـحيفته الكتـبـة ـصـعولد المـجـاز, أو جعـلـى وقبوله إليه: جعلمه صعولده :"... ومعني

."6

ح َن تعالى: ال وقال        ح َمُرو َطْؤ جُي ح َما  ح َن  ح َعُلو َطْف ح َوح َجي َطْ�م  َطْوِقِه ح َف َطْن  َطْ�م ِم ح َر َّبُه ح َن  ح َخاُفو ح َجي
  :وـقـال7ـبـالقهر" جعليـهـ�م جعال ًـيـا جيـخـافونه ـفـولدي: "أي اـبـن } ـقـال50{النحل .
ح َي ح َتُموُر :  تعالى ح َذا ِه ح َفِإ ح َض  َطْر ح ََطْل ح َف ِبُك�ُم ا َطْخِس َطْن ح َجي ح َماِء ح َأ َطْن ِفي ال َّس ح َم َطْ�م  َطْنُت ح َأح َأِم
  :زجـعـ�م جعـلـى الـسـماء ـفـي من , أو وقدرته فولدي:" سلطانه ابن } قال16{الملك

ـّكل الملك , وقيل جهلتك�م 8بمرضي". وليس بالعذاب المو
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ح َصلّفاتعال: ال : قالالتيان أو المجيء صفة- 4 ح َصلّفا  ح َمح َلُك  ح َواَطْل ح َك  ح َروُّب ح َء  ح َجا ح َو  
 :ـن } قــال22{الفجــر ـال . و1أمــره" فــولدي:" أي اـب َطْلأجيضــا:  تعــالى ـق ـ ح َـه  

ح َي ح َوُقـِضـ ح َكـُة  ح َلِئ ح َم ح َواَطْل ح َمـا ِم  ح َغ ح َن اَطْل ، ٍل ِمـ َطْن ح َجيَطْأِتح َيُه�ُم ا َُّلـ ِفـي ُظح َـلـ ح َن ِإ َّل ح َأ َطْنُظُرو ح َجي
َطْلُموُر ح َجُع ا َطْر ح َوِإح َلى ا َِّل ُت َطْمُر  ح ََطْل ـفـولدي:" ببأـسـه, اـبـن } ـقـال210{ البـقـرة:  ا

ـفـي, جـعـذابه أي مـضـاف ـحـذف جعلى أو  حكي�م جعزجيزبقوله: جعليه للدللة حذف
ـكـان مـنـه الـعـذاب ـجـاءه�م , ـفـإذا الرحمة مظلة , وهي السحاب  الغما م من ظلل
2كيف". بل جاء كما : اقرءوه هذا, وجيقول مثل جيتأول ل�م من العلماء , ومن أفظع

ح َـهـُه:  تعالى ال قالالوجه: صفة-5 َطْج ح َو ـ ٌك ِإ َّل  ح َهاـِل ، ٍء  َطْي ح َش وُّل  {القصــص:  ُك
فـسـرها  وـكـذلك3" رـبـك وجه وجيبقي فان جعليها من , كل :" ذاته فولدي ابن }قال88
. الرحمن سورة في
ـالالعين: -صفة6 ـالى اـلـ ـق َطْحِيح َـنـا: تـع ح َو ح َو َطْجعُيِنح َـنـا  ح َك ِبح َأ َطْصح َنِع اَطْلُفَطْل ح َوا  :ـولد {ـه

جعـلـى للمبالـغـة الجعيـن , وجمـع مـجـازا بآلته جعنه جعـّبر فولدي:" بحفظنا ابن }قال37
4لجأشه". تقوجية وافرة معه جعناجيته وأن الملحظة

َطْجعُيِنح َنا تعالى: وقال         ح َك ِبح َأ ح َفِإ َّن ح َك  ح َرِّب َطْك�ِم  َطْر ِلُح َطْصِب } قال48{الطور: ح َوا
مبالـغـة الـضـمير لجـمـع العـيـن , وجمع ونكلؤك نراك بحيث حفظنا :" في فولدي ابن
: ـقـوله ـفـي أـفـرلده كـيـف ترى , أل التمثيل جعلى الكل م , لن الحفظ أسباب كثرة في
جعيني جعلى ولتصنع 5الكلي�م. مقا م جعن الحبيب مقا م بذلك ليمتاز موسى قصة في

وحفظي :" رجعاجيتي فولدي ابن قال جعيني جعلى  ولتصنع: تعالى وقال       
6لك".

ـفـولدي:" أي اـبـن  } ـقـال75{ص:بـيـدي خلـقـت لـمـاتـعـالى:  ـقـالاليد: صفة-7
ـى للدللة وتشبيه وتصوجير تمثيل اليد للد م, وذكر شرف وهو خلقه توليت ـال جعـل كـم

7الجعتناء."

ح َن " تعالى وقال ح َوِإ َّنا ح َلُموِسُعو ، ٍد  َطْجي ح َها ِبح َأ َطْيح َنا ح َء ح َبح َن ح َما ـذارجيات ح َوال َّس }ـقـال47: {اـل
8وقدرة". :" بقوة فولدي ابن
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 َطْجيِدجيح َنا َطْت ح َأ ح َجعِمح َل َطْ�م ِم َّما  َطْقح َنا ح َلُه ح َخح َل َطْوا ح َأ َّنا  ح َر َطْ�م ح َجي ح َوح َل ـفـولدي اـبـن } قال71: {جيس ح َأ
وزجيـالدة التمثيـل طرجيـق جعلـى الجيـدي , وذكـر معين ول شرجيك بل جعملناه ما :" أي

1. القتدار كمال إلى إشارة جمعها التصوجير, وفي

الحكا م: آجيات تفسير في -ثالث ًا:طرجيقته3
بعض وأقوال والظاهرجية، الربعة الفقهاء أقوال جيجمع فولدي ابن كان         

مـسـائل جعـلـى تـشـتمل آجـيـة تفـسـير ـفـي جيقف جعندما وغيره، البصري كالحسن الئمة
ـفـي صـّنفت التي المالكية كتب جعلى الحكا م آجيات تفسير في اجعتمالده , وكان فرجعية

اـلـوجيز, المـحـرر جعطـيـة ابن , وتفسر العربي لبن القرآن كأحكا م والتفسير، الفقه
ـجـزي لـبـن الفقهـيـة , والـقـوانين الزرـقـاني الـبـاقي لعـبـد الخلـيـل مختـصـر وـشـرح

المالكية. الكتب من , وغيرها الغرناطي
اختلف وجينـقـل الـمـذهب ـفـي العرـبـي اـبـن أـقـوال بعض جيصحح وكان         

أن بـنـا وغيرهـمـا. وجيـجـدر أـشـهب و القاـسـ�م ـكـابن الـمـالكي الـمـذهب ـفـي المجتهدجين
ـه ملمح جعلى نقف حتى الحكا م آجيات لبعض تفسيره من المثلة بعض نعطي منهـج

ح َبتعالى: قوله جيفسر جاء جعندما الباب, فمثل هذا في ـ ـوا ُكـِت ح َمـُن ح َن ح َآ ـِذجي ح َها ا َّـل  ح َجيا ح َأوُّجي
َطْلَطْنح َثى َطْلَطْنح َثى ِبا ح َوا ح َعَطْبِد  ح َعَطْبُد ِباَطْل ح َواَطْل ِّر  وُّر ِباَطْلُح َطْتح َلى اَطْلُح ح َصاُص ِفي اَطْلح َق َطْيُك�ُم اَطْلِق ح َجعح َل

 :والـشـافعي ماـلـك جعـنـد بالعـبـد الحر جيقتل :"... ول فولدي ابن } قال178{البقرة
ـده لداولد: جيقتل غيره, وقال بعبد الحنفي:جيقتل غيره, وقال جعبد أو جعبده كان سواء بعـب
الـسـنة : "وبـّيـنـت ـبـالنثى النثى و   الجية تفسير في قال ... – ث�م غيره وجعبد

ـّ�م2. البصري للحسن خلفا الربعة الئمة جعند بها جيقتل الذكر أن فولدي ابن تحـّدث  ث
أو جعليـهـا أجمـعـوا اـلـتي والمـسـائل فيها وأقواله�م الئمة اختلف وذكر الجية هذه جعن

فيها. اختلفوا
ح َرـُسـوح َلُهتعالى: قوله في وقال        ح َو ح َ َّل  ح َن ا ح َحاِرُبو ح َن جُي ح َزاُء ا َّلِذجي ح َج ح َما   ِإ َّن

َطْ�م َطْجـيـِدجيِه ح َع ح َأ ح َق َّـطـ َطْو ُت ح َـصـ َّلُبوا ح َأ َطْو جُي ح َق َّتُـلـوا ح َأ َطْن جُي ح َـسـا ًلدا ح َأ َطْرِض ح َف ح ََطْل ح َن ـِفـي ا َطْو ح َع َطْس ح َوح َجي
َطْرِض ح ََطْل ح َن ا َطْوا ِمـ َطْنح َفـ َطْو جُي ، ٍف ح َأ ح َل َطْن ِخ َطْ�م ِمـ َطْرُجُلُهـ أـبـو } "ـقـال33: { الماـئـدةح َوح َأ

خـاص تـوبته, والنفـي تظهـر حـتى بلـده فـي , فيسـجن الحبـس النفـي حنيفة: معني
ـّر, و(أو) للتخيير؛ ـّطاع في مخير فالما م بالح ل بالنظر العقوبات هذه بين الطرجيق ق

الئـمـة: (أو) للتفـصـيل ـبـاقي . وـقـال الجـيـة ـظـاهر وـهـو ماـلـك ـمـذهب جعلى بالهوى
المــال وأخذ قتل لمن , والصلب فقط قتل لمن الحوال, فالقتل ترتيب جعلى والتنوجيع
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ـّـكـ�م منـهـ�م فـقـط, وـهـذا أـخـاف لـمـن جيقـتـل, والنـفـي وـلـ�م الـمـال أخذ لمن , والقطع , تح
1. أشهب جعند وجيؤخر القاس�م ابن جعند الصلب فيقد م والصلب القتل بين وجيجمع

في قال خالفه, كما من جعلى وجيرلد الجماع جعلى جيعتمد فولدي ابن نجد وكذلك      
َطْغـِسـُلوا: الوضوء آجية تفسير ح َلِة ح َفا َطْ�م ِإح َـلـى ال َّـصـ َطْمُت ح َذا ُق ح َمُنوا ِإ ح َن ح َآ ح َها ا َّلِذجي  ح َجيا ح َأوُّجي

َطْ�م ِإح َـلـى َطْرُجح َلـُكـ ح َوح َأ َطْ�م  ح َـسـُحوا ِبُرُءوـِسـُك َطْم ح َوا ح َراـِفـِق  ح َم َطْ�م ِإح َـلـى اَطْل َطْجيِدح َجيُك ح َوح َأ َطْ�م  ح َهُك ُوُجو
َطْيِن َطْعح َب ح َك ـفـي الـحـال,وبتـصـرجيحه بقرجيـنـة للمـحـدثين } "... والخـطـاب6{المائدة: اَطْل

صلة لكل , والوضوء جيحدث ل�م من جعلى الوضوء وجوب جعد م جعلى للجماع البدل
, ولنه الجماع خلف لنه الجية لظاهر أوجب لمن , خلفا الجمهور جعند مستحب

ـلـ�م ـشـيئا جعـمـر: ـصـنعت , فـقـال الفـتـح جيو م واحد بوضوء الخمس صـّلى السل م جعليه
كذا جعليه, و لدليل ل تخصيص للـّندب، الجية هذه في قال: المر من و2. تصنعه تكن
ـّلدجعى من ـّن ا و حللـهـا ـفـأحلوا ـنـزل ـمـا آـخـر ـفـي الفـتـح بـعـد نزلت المائدة الـّنسخ, ل

ـّرموا .3حرامها ح
آراء بين لدائرة تفسيره فجعل الحكا م آجيات تفسير في فولدي ابن انتهج هكذا و

في جيستشهد نراه مذاهبه�م, لذا اختلف جعن النظر بصرف المفسرجين و الفقهاء
ـّول في ذلك ذكرنا أن سبق كما التفسير، و الفقه في المالكية بالكتب الحكا م هذا أ
التنزجيل مدارك الكوري, و لسمائيل الماني غاجية كتفسير الحنفـّية تفاسير الباب, و

التنزجيل أنوار للخازن, و الـّتأوجيل كلباب الشافعـّية تفاسير غيره�م, و و للنسفي
وغيره�م. للسيوطي المحلى الجلل تفسير تكملة للبغوي, و

الصولية: المسائل ببيان فولدي ابن -رابع ًا:جعناجية4
القرآنية للجيات تفسيره جعند الصولية المسائل بذكر جيهت�م فولدي ابن كان         

ـتي ـد اـل ـا جيعتـم ـي الصــوليون، جعليـه ـد ـف ـد، تقعـي ـة تأصــيل و القواجـع الـشـرجعية اللدـل
ببيـان خاصـة بـصـفة ـفـولدي ابن اهت�م السنة, و و الكتاب بنصوص الثابتة التشرجيعية

ـر تفسيرها, و بصدلد هو التي بالجية لها جيستشهد و المالكي المذهب أصول ـا لتقرجـي ـم
: المثلة بعض نسوق قلنا

.236/ ص:1المرجع السابق / ج  1
  وأـبـو232 /ص: 1الحدجيث أخرجه مسل�م  ك / الطهارة  باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد / ج  2

ـاب الرـجـل جيـصـلى الـصـلوات بوـضـوء واـحـد /ج   ـارة  ـب  , والترـمـذي  ك /93 / ص: 1لداولد ك /' طـه
ـاب الوـضـوء89 /ص :1طهارة باب أنه جيصلى الصلوات بوضوء واحد  ج   ، و ابن ماجه ك / طهارة ـب

  . وصححه اللباني .  170  ص :1لكل صلة والصلوات كلها بوضوء واحد ج 
 .228 /ص:1ضياء التأوجيل/ ج   3



40

ح َجِمي ًـعـا تعالى: ال - قال1 َطْرِض  ح ََطْل ح َما ـِفـي ا َطْ�م  ح َق ح َلُك ح َخح َل ح َو ا َّلِذي  {البـقـرة: ُه
ـّل فولدي:".... و ابن } قال29 ـّن جعلى به استد ـة بعد الشياء أصل أ ـة البعـث ـّل الباـح إ

1الحظر." لدليل

ح َـسـ ًطا :تعالى ال  قال-2 ح َو َطْ�م ُأ َّم ًة  ح َعَطْلح َناُك ح َج ح َك  ح َذِل ح َك ـرة: ح َو ـال143{ البـق ـن } ـق اـب
ـّن جعلى به استدل فولدي:" .... و ـّجة الجماع أ باـطـل جعلـيـه اتفـقـوا فيـمـا ـكـان لو إذ ح

2جعدالته�م." به لبطلت

ـّما نصيب للرجال تعالى: ال قال- 3 ـّمـا القربـون و الوالدان ترك م ـّل م أو منـه ـقـ
ـثر ـال7{النســاء: مفروضــ ًا نصــيب ًا ـك ـن } ـق ـولدي:".... روي اـب ـّن ـف ـن أوس أ ـب

ـّمـه ابنـا فـحـاز بنـات، ثلث و كحـة أ م زوجته خلف النصاري الصامت و سـوجيد جع
إليهـمـا فبـعـث فنزـلـت، ال رسول إلى ذلك فشكت الجاهلية سنة جعلى ميراثه جعرفجة

ـّن شـيئ ًا، أوس ـمـال مـن تفرقا ل فنزلـت جيـبين ـحـتى نـصـيب ًا للنـسـاء جـعـل قـد اـلـ فـإ
جعـلـى لدلـيـل ـهـو و لهـمـا، الـبـاقي و الثـلـثين، البنات و الثمن فأجعطاها ال)، (جيوصيك�م

3الخطاب". جعن البيان تأخير جواز

ح َوال َّرُسوِل تعالى:  ال - قال4 وُّلدوُه ِإح َلى ا َِّل  ، ٍء ح َفُر َطْي ح َش َطْ�م ِفي  َطْجعُت ح َز َطْن ح َتح َنا  ح َفِإ
ـّلد القياس, إذ لمنكري هذا في لدليل فولدي:"... ول ابن } قال59{ النساء: إليهما الر

4القياس." هو و بالجامع جيكون قد

في تعالى فكقوله المالكي المذهب أصول ببيان فولدي ابن اهتما م أمثلة وأما
ح َما : إسرائيل بني قتيل قصة َطْخِر ٌج  ح َوا َُّل ُم ح َها  َطْ�م ِفي ح َرَطْأُت َطْف ًسا ح َفا َّلدا َطْ�م ح َن َطْذ ح َقح َتَطْلُت ح َوِإ

ح َن ( َطْكُتُمو َطْ�م ح َت َطْنُت َطْوح َتى72ُك ح َم َطْحِيي ا َُّل اَطْل ح َك جُي ح َذِل ح َك ح َها  َطْعِض َطْضِرُبوُه ِبح َب ) ح َفُقَطْلح َنا ا
ح َن َطْعِقُلو َطْ�م ح َت ح َع َّلُك َطْ�م ح َآح َجياِتِه ح َل قد فولدي:"... و ابن } قال73-72{ البقرة: ح َوجُيِرجيُك

في القول صحة جعلى قاتله قتل و القتيل قول من تقد م بما ال رحمه مالك استدل
ـّن فلن؛ جعند المقتول:لدمي بقول القسامة أخبرنا النبياء- بما من مضى من شرع ل

ـّل لنا جعنه�م- شر ٌع السل م جعليه مسائله في مالك مذهب صرجيح هذا و نسخه بـّين ما إ
َطْن تعالى: قوله أجيض ًا المثلة هذه من  و5كلها." ح َن ِم َطْدجُعو ح َن ح َجي ح َل ح َتُسوُّبوا ا َّلِذجي ح َو

، ٍ�م  ح َغَطْيِر جِعَطْل َطْد ًوا ِب ح َجع ح َ َّل  فولدي:"... ابن } قال108{النعا م:  لُدوِن ا َِّل ح َفح َيُسوُّبوا ا
ـّن جعلى لدليل فيه و ـّلدت إذا الطاجعة أ ـّن تركها وجب راجحة معصية إلى أ جيؤلدي ما فإ
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ـّر إلى ٌّر. قال الش ـّد في الجية بهذه جعلماؤنا الحكا م: تعـّلق في العربي ابن ش ـّذرائع س ال
ـّل هي و 1اهـ." المحظور إلى جيوصل أن جيمكن الظاهر في جائز ك

اللغوي: و النحوي فولدي ابن -خامس ًا:منهج5
ـّكز         جعد م و الختصار، جعلى اللغة و النحو مسائل من جيذكره فيما فولدي ابن ر
ـّل القوال ذكر في الـّتوسع و الـقـوال ذكر جعلى كذلك حرص الماكن, و بعض في إ
ـّ�م أصحابها، إلى نسبتها ـّجح ما بذكر بعدها جيبدأ  ث ـّضل منها, و جعنده تر الوجوه من جيف

ـّجه البلغـّـيـة, و الـّناحـيـة من أقوى كان ما الجعرابية و المعـنـى لخدـمـة الجـعـراب جـيـو
جعـنـد بـهـا الترجـيـح و للـقـراءات الـّنـظـر منهج جعلى جيسير كذلك جانب ًا, و اللفاظ ترك

أبـّينهـا و المثلـة و النمـاذج بعـض لغلبهـا أسوق الـّنقاط هذه لتوضيح الختلف, و
المثلة: هذه خلل من
ح َلتعالى: قوله في فولدي ابن - قال1 ح َو ، ٍة  ح َسـاِئح َب ح َل  ح َو ح َر، ٍة  َطْن ح َبِحيـ ح َل ا َُّل ِمـ ح َع ح َج ح َما   

، ٍ م ح َحا ح َل  ح َو ، ٍة  القـسـطلني: حـمـى: حـفـظ. ـقـال فاجـعـل }" اـسـ�م103{المائدة:ح َوِصيح َل
ـّمى (جعل) بمعنى كون جيجوز ـّدى س ـّمى ـمـا محذوف, أي لثنين, أحدهما فيتع اـلـ ـسـ
بمعنـى (جعـل) هـنـا كـون حـّيـان أـبـو منـع البـقـاء, و أبـي ـقـول هو بحيرة, و حيوان ًا

ـّرج هذا, و لها النحوجيون جيذكر ل�م (أمر) قال: إذ (وضع) أو (شرع) و جعلــى الجية خ
مـشـروجعة. ـقـال بحـيـرة اـلـ ـصــّير ما محذوف ًا, أي الـّثاني المفعول جعل التصيير, و

، ٍي, و جعلى شهالدة حـّيان أبي الثعالبي: كل م ـّحته تقدجير جعلى نف غـيـره كل م فيحـمـل ـصـ
و لغة تفسير ل فولدي- الولى قلت:- ابن إجعراب.اهـ تفسير ل معن ًى تفسير أنه جعلى
2أجعل�م. ال

ح َعُلوا  َِِّلتعالى قوله في قوله ذكرنا الذي المنهج هذا جعلى النماذج من - و2 ح َج ح َو  
َطْ�م ح َخح َلح َقُه ح َو ح َء اَطْلِج َّن  ح َكا ح َر ـّن و جعطـّية ابن }:"... قال100{النعا م:...ُش هـو غيره: الج

ـّول المفعول و مـنـه ـحـال أو بـشـركاء متعـلـق ـلـ (شركاء) الـّـثـاني, و (جعل) و لـ ال
ـّوز ـّن جيكون أن بعضه�م ج الـثـاني, و المفـعـول موـضـع ـفـي اـلـ و شركاء من بدل الج

ـّلده الول, و شركاء ـّن حـّيان أبو ر ، ٍذ البدل بأ ـّح ل حينئ ـّل أن جيص ـّل جيح ـدل مح ـه, المـب مـن
ـّن, ل�م ل جعلوا قلت: و لو إذ ـّح, و الج تـكـرار نـّـيـة جعـلـى جيـكـون أن الـبـدل ـشـرط جيـصـ

وـجـه بـّـيـن فولدي- قد قلت- ابن نظر.اهـ فيه الصفاقسي: و الشهر. قال جعلى العامل
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ـّن بذلك المعنى استقامة جيشترط بقوله: ل الماني غاجية صاحب النظر مـنـه المـبـدل ل
ـّل من التنحية حك�م في ليس 1وجه. ك

تعالى:  قوله إليها، الجعراب وتوجيهه للقراءات فولدي ابن نظر أمثلة ومن       

َطْ�م َطْدُقُه ح َن ـِصـ َطْنح َـفـُع ال َّـصـالِدِقي َطْو ُم ح َجي ح َذا ح َجـيـ ح َه ح َل ا َُّل  ـدة ح َقا ـال119:  {الماـئ ـن } ـق اـب
قـلـت : (أأـنـت ـقـوله إـلـى , والـشـارة لـنـافع فيه المفعول (جيو م) جعلى فولدي:" بنصب

ـقـراءة جعـلـى ذـلـك ـخـبر, وجيـجـوز أـنـه جعـلـى الصالدقين جينفع جيو م اليو م هذا للناس) أي
ـفـي ماـلـك ابن . قال بعضه�م منعه معرب, وإن إلى أضيف وإن مبنيا بجعله النصب

"2** ...  جيفندا فلن بني :   ومن الخلصة
الكلـمـات بـعـض تفـسـير في بالبيات الستشهالد فهو اللغوي منهجه وأما        

ـاظ ـة واللـف ـا , وجيـشـرح الغرجيـب ـبيت كلـمـات بـعـض أحياـن ـه, وـكـذلك المستـشـهد اـل ـب
في القدجي�م الشعر إلى جيرجع وكان فيها الغرجيبة الكلمات وجيفسر بها جيستشهد الحالدجيث
، ٍف:  تعالى قوله ذلك أمثلة , ومن اللغوي استشهالده وُّو ح َـخـ ح َجعح َلى ح َت َطْ�م  ح َذُه َطْو ح َجيَطْأُخ ... ح َأ
اـبـن أن الجمـيـع, روي جيهـلـك فشيئا, حتى شيئا فولدي:" تنـّقص ابن } قال47{النحل:
ـشـيخ فـقـا م فـسـكتوا تخوف؟ جعلى تعالى قوله في تقولون ما المنبر جعلى قال الخطاب

؟ أـشـعارها ـفـي الـعـرب تعرف هل التنقص, فقال التخوف لغتنا؛ هذه فقال هذجيل من
: ناقته جيصف كثير أبو شاجعرنا , قال قال: نع�م

السفن النبعة جعولد تخوف ** كما قرلدا تامكا منها الرحل نخوف
فيه الجاهلية قال: شعر لدجيواننا؟ وما تضلوه, قالوا ل بدجيوانك�م جعليك�م جعمر قال      
ـهـو السنا م, والـقـرلد هو فولدي): التامك (ابن أهـ. قلت كلمك�م ومعاني كتابك�م تفسير
ـّعر الذي الجـبـل قـّـلـة ـفـي جينـبـت , والقسي السها م شجر النبع واحد , والنبعة شعره تم

حـجـر محرـكـة الشوحط, والـسـفن الحضيض , وفي الشرجيان السفح في منه والنابت
أجيضــا جعمر إلى جاء أجعل�م. وقد به, وال جينحت ما كل , أو السها م به وجيلين به جينحت
منه. تخوف جعلى جيأخذه�م أو أكبر جعمر: ال مالي, فقال جيتخوفني أبي :إن فقال رجل
: النابغة قول ومنه

ـّل حتى تخوفه�م 3 الصفائح نبح بعد ضرار ** بطعن سراته�م أذ

قوله في (رجيع) التي كلمة تفسير جعند المسـّيب بقول فولدي: جيستشهد ابن وقال        
ح َن:  تعالى َطْعح َبُثو ، ٍع ح َآح َجي ًة ح َت ِّل ِرجي ح َن ِبُك َطْبُنو : فــولدي ابن } قال128{ الشعراء:  ح َأح َت

ـّف المسـّيب قول طرجيق, ومنه بكل أو مرتفع " مكان بالهوالدج: الظعن جيص
4سهل. كأنه جيلوح رجيع ** وجيقصدها وجيخفضها جيرفعه الل في
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ـّر القرآن بلغة جعن بالكشف فولدي ابن -سالدس ًا:جعناجية6 إجعجازه: وس
ـّن        ـّدمته في ذكره بما وفى قد فولدي ابن ال جعبد إ بيان من ذكرها، سبق التي مق

جيتعلـق فيمـا جيعالجهـا الـتي الجـوانب مـن تفسـيره, و فـي بالبلغـة جيتعلـق ما تنبيه و
ـان و الـسـتعارات، كذلك ذوقها, و و رونقها بيان و القرآنية التشبيهات بالبلغة، بـي

بيـن ـمـن جيخـتـار فـهـوالمناـسـبة,  والمـفـرلدات اللـفـاظ اختـيـار ـفـي الكرجـيـ�م القرآن لدـّقة
ـّر بيانه جانب البيان, إلى في موقعها جيحسن ما المترالدفة اللفاظ مــن جيحذف فيما الس
الـسـور بـيـن اـلـتي المناـسـبات جعن جيتحـّدث جعنه, و الحدجيث في جيوجز أو القرآن ألفاظ

ذكرنا: ما جعلى المثلة و النماذج بعض إليك�م أحيان ًا, و آجياتها و القرآنية
ـالى:"  قوله في -قال1 ح َـشـاِءتـع َطْح ح َجـعـِن اَطْلح َف ح َـهـى  َطْن ح َلح َة ح َت ح َلح َة ِإ َّن ال َّـصـ ح َوح َأِق�ِم ال َّص  

ح َن َطْـصـح َنُعو ح َما ح َت َطْعح َل�ُم  ح َوا َُّل ح َجي َطْكح َبُر  َطْكُر ا َِّل ح َأ ح َوح َلِذ ح َكِر  َطْن ـال45{العنكـبـوت: ح َواَطْلُم }ـق
باـلـذكر جعـّـبـر الطاجـعـات، ـسـائر مـن أـكـبر الصلة أكبر) أي ال فولدي:" (ولذكر ابن

ناهـيـة الحـسـنات جعـلـى مفـضـلة كونها في جعمدة هو ذكره جعلى اشتمالها للتعليل, فإن
تصـنعون)... مـا جيعل�م ... ( وال العبالدات سائر في العمدة هو السيئات. والذكر جعن
ـّث العمل جعلى الصنع إجيثار وفي زجـيـالدة لجعلـمـه والـجـوارح ـبـالقلب الطاجـعـة جعلى ح
1وكلف". تعمل

، ٍبتعالى:  قوله في -وقال2 ، ٍب ُمِنـيـ ح َقَطْـلـ ح َء ِب ح َـجـا ح َو ح َغَطْيِب  ح َن ِباَطْل ح َم َطْح ح َي ال َّر ح َخِش َطْن  ح َم  
  :بالخشية مقرونا وجعله تعالى، أسماءه بين من الرحمن إجيثار } ... وفي33{ق

ـّوه مع جيخشاه بأنه الخاشي جعلى بالثناء 2". بذلك جيغتر ول�م رحمته بسعة جعل

ـال3 ـد -وـق ـوله تفـسـير جعـن ـالى:" ـق ح َد ح َـنـا ًرا ح َفح َل َّـمـاتـع َطْوح َق َطْـسـح َت ح َمح َثِل ا َّلِذي ا ح َك َطْ�م  ح َمح َثُلُه  
ح َن َطْبِصُرو ح َل جُي ، ٍت  ح َما َطْ�م ِفي ُظُل ح َكُه ح َر ح َوح َت َطْ�م  ح َب ا َُّل ِبُنوِرِه ح َه ح َذ َطْوح َلُه  ح َح ح َما  َطْت  ح َء ح َضا ح َأ

 :إجيقالدها من المرالد لنه بناره�م جيقل ول�م فولدي:"(بنوره�م ابن }قال17{البقرة ...
الـنـور, بـقـاء لحتـمـل بضوئه�م، ال ذهب قال لو النار, إذ إلى الضوء جعن جعدل ولذا

ـه والغــرض ـة إزالـت ـّده , ولهــذا جعنهــ�م بالكلـي ـوله أكــ ل ظلمــات فــي (وتركهــ�م بـق
3جيبصرون)".

القرآنية: لللفاظ الصيغ اختيار في الدقة وبيان فولدي -سابع ًا:ابن7
التي والصيغ اللفاظ في الدقة أوجه بيان في فولدي بن ال جعبد الشيخ حاول       

اـسـتنباط ـفـي قرجيحـتـه واـسـتعمل المعـجـز البلغي تعبيره في الكرجي�م القرآن جيختارها
ذلك: جعلى المثلة بعض نسوق والن والصيغ اللفاظ تلك سر
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}16العالمين) {الشعراء: رب رسول إنا تعالى: "(وقول قوله جعند فولدي ابن -قال1
لـنـه ـبـه وـصـف مـصـدر لـنـه واـحـد, أو فكأنهـمـا به المرسل لتحالد الرسول وأفرلد

**. رسول جعمرو أبا أبلغ كقوله: أل والرسالة المرسل بين مشترك
برسول أرسلته�م ول **بسر جعنده�م فهت ما الواشون كذب : لقد وقوله

{الـشـعراء:  حمـيـ�م ـصـدجيق ول ـشـافعين ـمـن لـنـا فـمـا:" تعالى قوله جعند -وقال2
قيل: كما الصدقاء وقلة الشفعاء لكثرة الصدجيق لدون الشفيع }وجمع100

الطمعا. نفسك جعن فدع جيوجدان معا** ل الكيمياء وكاف الصدجيق صالد
الـصـدجيق لطلق أو الـشـفعاء، جيـسـعى مما أكثر جيسعى الواحد الصدجيق لن أو

1كالظهير." الجمع جعلى

ـة جمع } " آثر121{النحل:  لنعمه شاكراتعالى:  قوله جعند -وقال3 ـاء القـل إجيـم
2تحصى". ل بحيث الكثرة من وهي , كيف قلت لو بالشكر جيخل ل�م أنه إلى

اتخذوا الذجين مثلتعالى:  قوله القرآنية، للتشبيهات فولدي ابن بيان أمثلة ومن       
العنكـبـوت ـلـبيت اـلـبيوت أوـهـن وإن بيتا اتخذت العنكبوت كمثل أولياء ال لدون من
    :ـّرا جعنها جيدفع " ل الجية تفسير في فولدي ابن } قال41{العنكبوت ـبـرلدا ول ح

الـنـاس جعند مثل هو بما لدجينه في متكل اتخذوه ما جعابدها, شـّبه تنفع ل الصنا م كذلك
ل الـتي الغاجيـة بلـغ وأنـه لدجينهـ�م، وهـن تقرجير التشبيه، هذا من الوهن, والغرض في

ـمـن الماء جعلى بالراق�م طائل جعلى سعيه من جيحصل ل من كتشبيه وهذا بعدها، غاجية
3بالمركب". المركب تشبيه

الـحـدجيث ـفـي جيوجز أو القرآن من جيحذف ما أسرار ببيان فولدي ابن جعناجية أمثلة ومن
ـه ـوله جعـن ـالى ـق ـّذب:  تـع ـ ـة أصــحاب  ـك ـلين الجيـك ـال إذ المرـس ـ�م ـق ـعيب لـه  ـش

فـحـذف القـصـص، في ذكره لكثرة أخوه�م جيقل : "ل�م فولدي ابن } قال177{الشعراء:
ـّمت، قد القصص أن إلى إشارة هنا ـّذب ـفـي أجيضا التاء بحذف ذلك إلى رمز وقد ت ـ ـك

وـهـ�م فذلك منه ليس لنه جيقول من واختصاراته. و القرآن أسرار غوامض من وهو
هـذا جعلـى  نـّبـه4والسولد) الحمر إلى وبعثت قومه إلى نبي كل جيبعث ,لحدجيث:(إنما

{ مقـتـدر جعزجيز أخذ فأخذناه�متعالى:  قوله في أجيضا  وقال5التفسير". أهل حذاق

.159 /ص :3المرجع السابق /ج  1
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ـّلدكار و التيسير ذكر وترك شيء جيعجزه } "ل42:  القمر القـصـص آخر لنه هنا ال
1" قدمناه كما التنزجيل أسرار من وهذا القتصار جعلى الختصار ليدل فاختصر

{الكـهـف: صبرا جعليه تسطع ل�م ما تأوجيل ذلك:  تعالى قوله أجيضا هذا أمثلة ومن
جـمـع قبـلـه وـمـا ـهـذا , فـفـي تخفيفا التاء فحذف تستطيع :"أصله فولدي ابن } قال82
الختـصـار فـيـدل القـصـة آـخـر لنه الول لدون به المحل هذا , واختص اللغتين بين

2كلمه". غامض من , وهذا القتصار جعلى

هـنـاك ـكـان إن و فيها فولدي ابن منهج لدراسة استطعنا التي الجوانب بعض هي هذه
ـمـع التعامـل ـفـي خـاص, كمنهـجـه مبحـث ـفـي بعضها ستأتي التي و أخرى جوانب

ـاظ و الجيات بيان في منهجه كذلك و الموضوجعات و السرائيليات ـّررة اللـف ـ و المـك
ذلك. غير و القرآنية الي فواصل أسرار ببيان اهتمامه

السرائيلية مع التعامل في فولدي ابن الثاني: منهج المبحث
الـسـرائيليات، ـمـع التعامل في فولدي ابن منهج لدراسة في الشروع قبل        

ـّرف أن التحليلي البحث منهج جيقتضي حـكـ�م و أقـسـامها (الـسـرائيليات) و بمفهو م نع
التفسير. في حجيتها مدى و رواجيتها،

ـى نسبة مفرلده:إسرائيلية جمع  السرائيلياتالسرائيليات: -مفهو م1 ـرائيل، إـل إـس
غـيـر إـسـرائيل كلـمـة ـجـاءت و الـسـل م، جعليـهـ�م إبراهـيـ�م بن إسحاق بن جيعقوب هو و

ـّرتين، الكرجي�م القرآن (بني) في كلمة إلى مضافة أنع�م الذجين ألئكتعالى:  قوله منها م
و إبراهـيـ�م ذرجـيـة ـمـن و ـنـوح ـمـع حملـنـا مـمـن و آلد م ذرجـيـة من النبيين من جعليه�م ال

لّل كان الطعا م كلتعالى:  قوله } و58{مرجي�م: اجتبينا و هدجينا ممن و إسرائيل ح
ـّل إسرائيل لبني ـّر م ـمـا إ هناـلـك } ولـيـس93جعـمـران: {آلنفـسـه جعـلـى إـسـرائيل ـحـ

لنه القرآن؛ ظاهر هو و السل م، جعليه جيعقوب هو إسرائيل أن المفسرجين بين خلف
ـّرح ل�م إن و ـّن الكلمة هذه بتفسير القرآن جيص ـّل ورولدها سياقات من كثير ًا لك جعـلـى جـيـد
3السل م. جعليه جيعقوب بني بها المرالد أن من ذكرنا ما

منها آجية ما غير في القرآن، (بني) في كلمة إلى مضافة الكلمة ورلدت و         
تعـالى: قـوله } و78{المائـدة:إسـرائيل بنـي مـن كفـروا الـذجين لعـنتعالى: قوله

ـّن الكتاب في بني إلى وقضينا ـّرتـيـن الرض في لتفسد غيرـهـا } و4{الـسـراء:م
ـمـن و جيعـقـوب، بـهـ�م:أبـنـاء المرالد و الكلمة، هذه فيها ورلدت التي الكثيرة الجيات من

ـاليهولد جعرفوا قد و السل م، جعليهما جعيسى و موسى جعهد إلى بعد فيما منه�م تناسلوا ـب
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(بـنـي باـسـ�م أـخـرى ـتـارة و ـتـارة الـسـ�م بـهـذا الـقـرآن ذكرـهـ�م و الزـمـان، ـقـدجي�م ـمـن
ـّوة له�م تذكير ًا إسرائيل)، ـّـسـوا ـحـتى السل م، جعليه جيعقوب الصالح النبي هذا بأب ـبـه جيتأ

1بأخلقه. جيتخـّلقوا و

جـعـن أـصـ ًل ـتـروى اـلـتي القـصـص جعلى بظاهره جيدل كان إن و السرائيليات لفظ و
ما جعلى جيطلقونه غيره�م و المحدثين و المفسرجين من العلماء أصبح جيهولدجية، مصالدر

إلـى تـطـرق مـا ـكـل جعلى جيدل اصطلحه�م في فهو اليهولدي، القصص من أوسع هو
جيـهـولدي مـصـدر إلى رواجيتها أصل في منسوبة قدجيمة أساطير من الحدجيث و التفسير

ـل غيرهمــا، أو نصــراني أو ـّســع ـب ـض تو ـّدوا المحــدثين و المفســرجين بـع مــن فعــ
ـّسه ما كل السرائيليات الحدجيث و التفسير جعلى غيره�م و اليهولد من السل م أجعداء لد

2السل م. أجعداء صنع من هي إـّنما و قدجي�م، مصدر في لها أصل ل أخبار من

كتاب أهل لـّنه�م النصارى كذلك و جعليها، جيعتمدون كتب لليهولد كان و            
ـّما القرآن، جعليه اصطلح كما ـّن اليـهـولد أ اـلـتي الكـتـب جعـلـى تعتـمـد الدجينـيـة ثـقـافته�م ـفـإ

اشـتهرت الـتي الكتـب مـن غيرهـا و التـوراة و كـالزبور أنبيـائه�م جعلـى الـ أنزلهـا
تعــالى: قوله منها آجيات في الكرجي�م القرآن في التوراة و الذبور ال ذكر قد و جعنده�م،

زبور لداولد وآتينا :تعالى قوله } و163{النساءـهـد ًى فيـهـا التوراة أنزلنا : إنا
ـمـن أنزلتا اللتان الزبور و الكتابين: التوراة بهذجين المرالد } و44{المائدة: نور و

التبدجيل. و التحرجيف قبل ال جعند
جعلى جيطلقونه و التوراة، لفظ أنفسه�م اليهولد و المسلمون جيستعمل ما كثير ًا و          

ـّدـسـة الكـتـب ـكـل بـمـا الـتـوراة تـسـمى و غـيـره، و الزـبـور فيـشـمل اليـهـولد؛ جعـنـد المق
القدجي�م). غيرها:(العهد و الموسوجية السفار من جعليه اشتملت

أشـار قـد و النجيـل، جعلـى – الغـالب فـي – الدجينيـة ثقـافته�م فكانت الـّنصارى أما و
ـّ�متـعـالى: اـلـ الرـسـل،ـقـال جعلى أنزلت التي الكتب من أنه إلى القرآن جعـلـى قـّفيـنـا  ـثـ
الناجيــل } و27{الحدجيد:النجيل آتيناه و مرجي�م ابن بعيسى قفينا و برسلنا آثاره�م

اـسـ�م: الرـسـ�م رـسـائل ـمـن إليها انضـّ�م ما جعلى و جعليها جيطلق النصارى جعند المعتبرة
ـّدس الكتاب و الجدجيد)، (العهد ـق و النجيل، و التوراة جيشمل النصارى لدى المق جيطـل
3الجدجيد. العهد و القدجي�م العهد جعليه

التفسير: في معها التعامل ضوابط و السرائيليات -أقسا م2

.12هـــ مكتـبـة الـسـنة، الـقـاهرة/ ص:1408جينظر: السرائيليات و الموضوجعات/أـبـو ـشـهبة/ط:الرابـعـة 1
بدون(تط).

ـاهرة،ســنة: 2 ـذهبي/لدار الحــدجيث، الـق ـد حســين اـل ـي التفســير و الحــدجيث/ محـم جينظــر: الســرائيليات ـف
. 405. و لدراسات في أصول التفسير،ص:18 م /ص:2005

 م/ج1961انظر:التفسير و المفسرون/ محمد حسين اـلـذهبي/ لدار الكـتـب الحدجيـثـة، الـقـاهرة،ط/ الوـلـى: 3
. 14-13. و السرائيليات و الموضوجعات،/ص:167-166/ص:1
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لّول فتنقس�م مختلفة، باجعتبارات ثلثة تقسيمات للسرائيليات            باجعتبار أ
باجعتـبـار ثانـيـ ًا تنقـسـ�م و الموـضـوع، ومـنـه ـضـعيف و إلى: صحيح جعدمها و الصحة

بالحكا م، جيتعلق وما بالعقائد جيتعلق أقسا م: ما ثلثة إلى السرائيلي، الخبر موضوع
ـّت ل التي الحوالدث أو بالمواجعظ جيتعلق ما و بصلة. الحكا م و العقائد إلى تم

ثلثة إلى له مخالفتها و شرجيعتنا في لما موافقتها باجعتبار ثالث ًا تنقس�م و          
:1أقسا م

فنحـكـ�م الـسـنة، و الكـتـاب نصوص من بأجيدجينا مما صحته جعلمنا  ما-القسم اللول:1
ـّن جعليه قبلـه السـماوجية الكتـب جعلى الشاهد و المهيمن، الكتاب هو القرآن بالصحة؛ل
وأنزلنا إليك الكتـاب بـالحق مصـدقا لمـا بيـن جيـدجيه مـن الكتـابتعالى: ال قال كما

الكـتـب؛ ـمـن جـعـداه ـمـا جعلى مهيمن ًا القرآن كون معنى }و48 {المائدة:[ومهيمنا جعليه
ـّ�م الرقابة مفهو م و فيها، جاء ما جعلى رقيب أـّنه ـقـال التـصـدجيق، مفهو م من أشمل و أت

ـّلمة ـّـصـه:" أي ـمـا[ ومهيمنا جعليهتعالى: لقوله تفسيره في العمالدي السعولد أبو الع ن
ـّحة لـهـا جيـشـهد التغيير؛لنه من المحفوظة الكتب سائر جعلى ـّرر و والثـبـات، بالـصـ جيـقـ

انتهـاء ببـيـان المنسـوخة أحكامهـا وجيعـّيـن فروجعهـا، مـن جيتأـّبـد ما و شرائعها أصول
2بها..... العمل وقت انقضاء و الكتب، تلك من المستفالدة مشروجعيتها

ـّدثوا و آجية، لو و جعـّني :" بـّلغواقوله ورلد القس�م هذا في و           بني جعن ح
ـّي كذب من و حرج، ول إسرائيل ـّوأ متعمد ًا جعل .3النار" من مقعده فليتب

العقـل؛ مـع جيـّتفـق ل كـان أو شـرجعنا، طرجيق من تناقضه جعلمنا  ما-القسم الثاني:2
ـّلده، جيجب فهذا ـهـذا ـفـي و جعلـيـه، التـنـبيه و مـنـه للتـحـذجير إل ـبـه التحدث جيجوز ول ر

أـهـل تـسـألون ـقـال: كـيـف جعـّباس ابن جعن جاء فقد جعنه�م، الخذ في النهي ورلد القس�م
ل�م محض ًا تقرءونه أحدث، ال رسول جعلى أنزل الذي كتابك�م و شيء جعن الكتاب
َطْب، ح َش ـّدثك�م قد و جُي ـّدلوا الكتاب أهل أن ح الكتاب، بأجيدجيه�م كتبوا و غـّيروه، و ال كتاب ب

جعـن العلـ�م مـن جـاءك�م مـا جينهيانك�م أل قلي ًل، ثمن ًا به ليشتروا ال جعند من هو قالوا و
.4جعليك�م" أنزل الذي جعن جيسألك�م رج ًل منه�م رأجينا ما ال و ل مسألته�م،

فل جعـنـه التوـقـف جيـجـب فـهـذا بأجـيـدجينا؛ فيـمـا جعـنـه مـسـكوت ـهـو ما-القسم الثالث: 3
ـّذبه، ول نصـّدقه، ـّد م لـمـا حـكـاجيته تـجـوز و نك لعـّـلـه و الول، القـسـ�م ـفـي الذن ـمـن تـقـ
الـتـوراة جيـقـرءون الكتاب أهل قال:" كان هرجيرة أبو رواه فيما بقوله أجيض ًا المرالد

.39-35السرائيليات في التفسير و الحدجيث، ص: 1
.  45/ص:3إرشالد العقل السلي�م،/أبو السعولد العمالدي/ لدار إحياء التراث العربي/بيروت،بدون(تط) ج  2
/ص:2رواه البخاري  جعن جعبد ال ابن جعمرو، كتاب أحالدجيث النبياء/ باب ما جاء جعن بني إسرائيل/ج 3

791.
"ل تسألوا أهل الكتاب جعن ـشـيء"/جرواه البخاري /كتاب الجعتصا م بالكتاب و السنة/باب قول النبي 4

.1627/ص3
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ـّسرونها و بالعبرانية أهـل تصـدقوا :"لالـ رسول السل م،فقال لهل بالعربية جيف
ـّذبوه�م، ل و الكتاب .1إليك�م" أنزل ما و إلينا أنزل ما و بال آمـّنا قولوا و تك

جيختلف لهذا و لدجيني؛ أمر إلى تعولد فائدة فيه ليس مما غالبه القس�م هذا و          
بـسـبب خلف المفـسـرجين جـعـن جيأتي و كثير ًا، اختلف ًا هذا مثل في الكتاب أهل جعلماء
موسى جعصا و كلبه�م، لون و الكهف أصحاب أسماء هذا مثل في جيذكرون كما ذلك،
أبهمه مما ذلك غير إلى إبراهي�م، أحياها التي الطيور أسماء و كانت، الشجر أي من
2لدجينه�م. أو لدنياه�م في المكلفين جعلى تعولد تعيينه، في فائدة ل مما القرآن في ال

السرائيليات من حكاجيته جيجوز ما مع التعامل -ضوابط3
في خاصة منها الخذ جعد م و السرائيليات، هذه إلى التفات جعد م الصل          

ـّل التفسير، ـّل ذلك من جيذكر فل لضرورة، إ ل اـلـذي الجـمـال بيان جيقتضيه ما بقدر إ
ـّدر (الضرورة لقاجعدة تطبيق ًا الصحيحة السـّنة و القرآن في بيانه جيوجد ـ ـدرها) و تـق بـق
جعلـمـاء جعـنـد النـقـد قواجعد وفق شدجيد ًا انتقالد ًا جينتقدها أن و كذبها بيان جعليه جيجب كذلك

ـّصة جيذكرها ل أن جعليه و السلي�م، العقل قوانين و التارجيخ و الرواجية التفـسـير، ـفـي خا
ـّل جعنها، غن ًى الصحيحة السـّنة في كان إذ 3لها. النقد باب من إ

و أقسامها و السرائيليات بمفهو م جيتعلق فيما السرجيع العرض هذا بعد و         
الـسـاحة إـلـى بأقلمـنـا نـنـزل التفـسـير، ـفـي معـهـا التعاـمـل ضوابط و رواجيتها حكمها

القـسـا م و الـنـواع ـهـذه ـمـع تعاـمـل كـيـف لـنـرى ـفـولدي، اـبـن اـلـ لعـبـد التفـسـيرجية
التوفيق: بال و فنقول تفسيره من أمثلة و نماذج ذلك بعد نعطي و للسرائيليات،

ـّن         ـّن جيلحظ السرائيليات، مع التعامل في فولدي ابن لمنهج المتتـّبع إ لمنهجه أ
ـّمة ملمح ـّرر جعا ـّل مع تتك ـّصـة ملمح و الغالب، في نموذج  ك بعـض فـي جيجـدها خا
: بالتفصيل جعنها الكل م قبل لمنهجه العامة الملمح تلك فمن بعضها، لدون النماذج

العامة: المنهجية أ-الملمح
. ذكرها جعند السرائيليات نقد في المفسرجين جعلى -اجعتمالده1
ـّصة بذكر -جيبدأ2 لّول السرائيلية الق ـّ�م جيلخصها، و أ فيها. المفسرجين كل م جيذكر ث
بالمعنى. أو بالتلخيص جيذكرها إـّنما المفسرجين، لنصوص الكامل نقله -جعد م3
ـّصة -جيذكر4 ـا الذي المصدر جيذكر أن بدون التمرجيض بصيغة السرائيلية الق أو نقلـه

التفاسير. كتب من أخذها
ـّصة: المنهجـّية ب-الملمح الخا

ـّسع1 تحتها. العلماء أقوال جيجمع و السرائيليات، بعض نقد في -جيتو

.1006-1005/ص:2رواه البخاري/كتاب التفسير/ باب"قولوا آمـّنا بال و ما أنزل إلينا"/ج 1
.180ص:1التفسير و المفسرون/ج 2
.182-181. وانظر أجيض ًا: التفسير و المفسرون/ص:428لدراسات في أصول التفسير/ص: 3
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ـّ�م مختـصـرة واـحـدة جعـبـارة ـفـي جيجعلـهـا و المفـسـرجين أـقـوال -جيجـمـع2 كل م جـيـذكر ـثـ
نقدها. في بعضه�م

ـّجح -كان3 السرائيليات. نقد في بعض جعلى المفسرجين كل م بعض جير
، ٍد بقول جيكتفي القصة، نقد في اـّتفقت قد المفسرجين كلم ًا وجد -إذا4 فــي و منه�م، واح

كـّلها. جيورلدها اختلفها حالة
جعـلـى الجعتـمـالد لدون البـيـان و النـقـد ـمـن جعـنـده ـمـا جعـلـى الوقات بعض في -جيعتمد5

المفسرجين.
ـّ�م المعنى، في لدللتها و اللغوي بمقتضاها الجية بتفسير -جيبدأ6 فيـهـا روي ـمـا جـيـذكر ث

ذلك. في المفسرجين كل م ذكر مع السرائيليات من
فيقــول السرائيليات، من جعنه�م جيروى فيما التابعين و الصحابة بعض كل م -جيذكر7

قتالدة). قال (و وهب) أو (قال جعـّباس) أو ابن جعن مث ًل: (و
ـّول8 بعضها. في جيختصر و السرائيليات بعض نقد في الكل م -جيط
ـى -جيعتمــد9 ـات جعـل ـة الجـي ـة الحــالدجيث و القرآنـّـي ـوانين و النبوـّجـي ـل ـق ـي العـق ـد ـف نـق

السرائيليات.
الـصـنيع هـذا أـكـثر و لهـا، الناقلين جعن ذكرها التي السرائيليات بعض جينتقد -ل�م10
السرائيليات. من ذكرها المباح النوع في كان منه

ـّـصـة و منـهـا العاـمـة المنهجـيـة الملـمـح ـهـذه في الكل م إليك�م الن و بالتفـصـيل: الخا
ـّنالول:  - الـّنمــوذج1 القـصــص ـمــع الـّتعاـمــل ـفــي ـفــولدي اـبــن منـهــج ـمــن  إ

تـذكرها، الـتي الـّتفاسـير كتـب مـن مصـدرها أو لهـا السنالد ذكر جعد م السرائيلـّيات
ح َي ) أو ( قـيـل كـــ التمرجـيـض، ألـفـاظ بإـحـدى وجيصدرها القصة جينقل وإـّنما ) أو ( ُرِو

ح َر ـّل التي اللفاظ من ذلك غير ) أو ( ُذِك ـّن جعلى تد ـبـل بمـســّل�م، لـيـس فيـهـا جـُيـذكر ـمـا أ
ـّـسـرجين ـمـن العلـمـاء أـقـوال جـيـذكر ـمـا ـكـثيرا ـنـراه ـلـذلك والنقد؛ الـّنظر إلى جيحتاج المف

ـّدثين ـّصة نقد في وغيره�م والمح ـّرواجية أو الق ـصـنع اللفاظ،كـمـا بهذه أصدرها التي ال
ـّـصـة ـفـي إنـهـ�م إن جيظـهـروا جعليـكـ�م : تـعـالى ـقـوله تفـسـير جعـنـد الكـهـف أـصـحاب ق

 } أـصـدر20 { الكـهـف: جيرجموك�م أو جيعيدوك�م في مـّلتـهـ�م وـلـن تفلـحـوا إذا أـبـدا 
ـّما خرج من الكـهـف أنـكـر البـنـاء المـهـدو م؛ إذ ـلـ�م ـّن تمليخا ل ـّصة بقوله : "روي أ الق
ـّـصـته�م ـّ�م مشى فجعل جينكر الطرجيق و المعال�م... واستمر ـفـي ذـكـر ق جيعرفه بالمس ث
ـّ�م قال : "ـقـال ـفـي الـجـواهر- أي مع ملك تلك البللد وما فعل الـّناس جعندما رأوه�م، ث
الـّثعالبي- بعـد إجيـرالد مـا ذكرنـا: وفـي هـذا القصـص مـن الختلف مـا تضـيق بـه

ـّح وال المعين برحمته". ـّ�م واجعتمدت الص ـّصحف فاختصرته وذكرت المه 1ال

ـّسر2  –الـّنموذج الثاني : جيحاول ابن فولدي قبل ذكره للرواجيات السرائيلـّيات، أن جيف
ـوله : ـّرواجية الـسـرائيلـّية بـق الجية بمقتضى اللغة ولدللة اللفاظ والمعاني، ث�م جيذكر ال

.341 . و الجواهر الحسان/ ص:7 / ص : 3ضياء التأوجيل ج 1
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و ( ذـكـر) أو ( ُروي) وجيختـصـرها، ـثـ�م جيـشـرع ـفـي نـقـدها وتفنـيـدها ـبـالـّنقول جـعـن
ـا: العلماء أو باجتهالد من جعنده، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قالوا جيا موـسـى إن فيـه

ـا لداخـلـون  قوما جبارجين وإنا لن ندخلها حتى جيخرجوا منها فإن جيخرجوا منها فإـن
، ٍلد ـطـوا ًل22{ المائدة:  } قال ابن فولدي في تفسير كلمة (الجـّبارجين) :"ـمـن بقاجـيـا جـعـا

ـّوة، والجبار من جيجبر الناس جعلى ما جيرجيد أو جيقتل إذا غضب، لكن ما جيذكره ذوي ق
ـّسرون من وضع بني إسرائيل في جعظمة هؤلء الجـّبارجين وأنه كان فيه�م جـعـوج المف

َطْنق ـّن آلد م، بنت بن جُع ـّن الـصـحيح ـفـي لما ومخالف وكذا كذا طوله وأ آلد م خـلـق اـلـ "إ
ـّ�م ذراجعا، سـّتون طوله ـكـان جعوـجـا أن ذـكـروا  ـثـ�م1الن" حتى جينقص الخلق جيزل ل�م ث
ـّطوفان، جيغرق ول�م كافرا الباقين بعد أغرقنا ث�م تعالى لقوله وافتراء كذب وهذا بال
 نوح جعن حكاجية وقوله  ـارا الكافرجين من الرض جعلى تذر ل ـال:  لدـّجـي وـق
ـّل ال أمر من اليو م جعاص�م ل جيبقـى فكـيـف غـرق نـوح بـن ـكـان وإذا  رحـ�م من إ

ـّ�م شرع ول جعقل في جيصوغ ل كافر. وهذا وهو جعوج، ـلـه جيـقـال رـجـل وـجـولد ـفـي ـثـ
ـّي هذا جعلى أجعل�م. نـّبه وال نظر جعوج ـّسنة. جعلماء من وغيره القسطلن "2ال
ـّمـة موسـى ـقـو م  ومـن:  تـعـالى ـقـوله الـّنـوع ـهـذا أمثلة ومن ـّق جيهـدون أ بـه و بـالح

و الحكـ�م ـفـي : "بينهـ�م تفـسـيرها ـفـي ـفـولدي بن } قال159{ الجعراف:   جيعدلون
أـضـدالده�م ذكر ذكره�م أتبع موسى، زمان أهل من الجيمان جعلى  الثابتون به�م المرالد
ـّل م ـبـن ال كعبد  ال برسول آمنوا الذجين ه�م أو القرآن، جعالدة جعلى وأـصـحابه، ـسـ

ـّـصـين وراء منه�م قو م بأـّنه�م والقول ـّر ال ـبـه ـفـآمنوا المـعـراج ليـلـة اـلـ رـسـول بـهـ�م ـمـ
3إليه." جيلتفت ل ضعيف

واحــدة نفس من خلقك�م الذي  هو:  تعالى قوله أروجعها من وهو أجيضا المثلة ومن
ـّما إليها ليسكن زوجها منها وجعل ـّشاها فل ـّرت حفيفا حمل حملت تغ أثقـلـت فلما به فم
ـّن صالحا أتيتنا لئن رـّبهما ال لدجعوى ـلـه جعل صالحا آتاهما فلما الشاكرجين من لنكون
ـّما ال فتعالى آتاهما فيما شركاء  } حـيـث190-189: { الجـعـراف  جيـشـركون جع

نفس من خلقك�م الذي هو:" فقال لدللتها وبـّين الجية ألفاظ معاني ببيان فولدي ابن بدأ
مـكـة لمـشـركي خـطـاب الجنس بالنفس المرالد أو الجمهور، قول هذا آلد م،  واحدة

ـّواء، زوجها منها وجعل  الوجهين جعلى المتنان فيه بما ـضـلعه ـمـن خلـقـت ح
ـّل الجعوج، وجيمـيـل وجيألفـهـا  إليـهـا ليـسـكن جنـسـه ـمـن أي منه امرأته رجل وك

ـّن إليها، ذـهـاب النـفـس إلى العائد الضمير وذكر جيميل، جنسه أو جزئه إلى الشيء فإ
ـّـشـاها فلـمـا  قوله وليناسب آلد م المرالد إذ المعنى إلى ـّن جامعـهـا  تغ الغـشـيان ل

/3بخاري/ كتاب النبياء/ باب قوله تعالى:"و إذ قال رـّبك للملئكـة إـّنـي جاجعـل فـي الرض خليفـة"/ج 1
.3148/حدجيث:1210ص:
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ـّف  خفيفا حمل حملت  الزوج فعل وهو الوقاع، جعن كناجية ـلـ�م حمـلـه جعليـهـا خ
ـّرت  الـّنطفـة وهـو خفيفـا محمول أو الحمال، كسائر به تتعب ذهبـت  بـه فمـ

ـّرت أو لخـّفته، وجاءت ـل ذات صارت  أثقلت فلما  إزلق غير من به استم ثـق
ولدجـيـن ـصـلح ذا  صالح ًا  ولد ًا  آتيتنا لئن رـّبهما ال لدجعوى  الولد لكبر

ـّن  خلقه في نقص ل سولّجيا أو ـّشاكرجين من لنكون ـّما  الـّنعمة لتلك  ال آتاهـمـا فل
 ولد ًا  َطْرك ًا له جعل صالح ًا ـّشين بكسر  ِش وأـبـي لنافع شرجيكا أي والـّتنوجين ال

ـّشين } بضـّ�م { شركاء ولغيرهما بكر، فولدي ابن تفسير وبعد "1 آتاهما فيما  ال
ـّل بما الجية لهذه ُذـِكـرت اـلـتي الـسـرائيليات ذـكـر في شرع اللغة في ألفاظها جعليه تد
ـّـشـرك نسبة في ـّـسـرجين أـقـوال بـعـدها وذـكـر وـحـواء آلد م إـلـى ال ـكـابن نـقـدها، ـفـي المف

ـّجح الذي العربي ـّعف اللدميـيـن، جـنـس بالجـيـة المرالد جيكون أن ر ـّرواجـيـة وـضـ اـلـتي ال
ـّحح الـحـاك�م أخرجـهـا اـلـتي جـنـدب ـبـن ـسـمرة جـعـن ُتروى والـّترـمـذي إـسـنالدها، وـصـ

ـّسنها، ـّ�م وح ـّحة مع الجية تأوجيل رأى الذي الـّثعالبي كل م ث ـمـن ذـلـك ـفـي جـُيـروى ـمـا ص
ـّشرك ح َتنسب التي السرائيلـّيات ـّ�م إليهما، ال ـّدجين ـشـهاب كل م ث جـيـرى اـلـذي الـكـوري اـلـ

ـّدجين ـشـهاب وتـبـع شرك ًا، له أوللدهما أي: جعل الجية في المضاف تقدجير الـكـوري اـلـ
تفسيره. في البيضاوي المعني هذا في
جـيـذكرها، اـلـتي الـسـرائيليات الرواجـيـات جينـقـد ـفـولدي ابن : كان الثالث  – الـّنموذج3

ـّدثين الفقـهـاء، المفـسـرجين ـمـن الجهاـبـذة الئـمـة نـقـد جعـلـى النقد هذا في وجيعتمد والمـحـ
ـّطـعـن ُتروى التي السرائيلـّيات نقد في كثير ًا جعليه وجيعتمد جعياض، كالقاضي الـّنقالد لل
ـّشفا، كتابه في وذلك ال، جعند كراماته�م من الـّتنقص أو النبياء، جعصمة جعلى كذلك ال

القـسـطلني نـقـدها،و جعـنـد الـسـرائيلـّيات ـمـن الـّـنـوع ـهـذا في العربي ابن جعلى جيعتمد
ـّـسـيوطي ـّدجين وـشـهاب والـّثـعـالبي وال ـّـسـع وغيرـهـ�م، الـكـوري اـلـ جـعـن الـّنـقـل ـفـي وجيتو

الـّنـقـل وجيختـصـر الـّنـقـد، وـجـوه ـفـي اختلفها أو اـّتفاقها حسب أقواله�م وجيجمع هؤلء،
ـّرف أحواله، غالب في نقلها جعند كاملة نصوصه�م جينقل فل جعنه�م ـي وجيتص ـا ـف ألفاظـه

ـّجح ما جيبـّين ث�م إشارة، إليها وجيشير أحيان ًا، ومعانيها وهـذه أقـواله�م، ذكـر بعد لدجيه تر
من جيأتي فيما واضحة فولدي ابن جعند السرائيلـّيات مع الـّتعامل في المنهجية الملمح
المثلة:

ـّل إذا تمـنـى ألـقـى:  تـعـالى -ـقـوله1 وـمـا أرـسـلنا ـمـن قبـلـك ـمـن رـسـول ول ـنـبي إ
الشيطان في أمنيته فينسخ ال ما جيلقي الشيطان ث�م جيحك�م ال آجـيـاته واـلـ جعلـيـ�م حكـيـ�م

 ـّج ـّـصـة ـبـإجيرالد ـفـولدي اـبـن } ـبـدأ52:  { الـحـ ـّـصـة الموـسـومة الق الغرانـيـق} بـــ{ق
ـّسر أن بعد الـّتمرجيض بصيغة ـّجح بما الجية ف ـّما لدجيه تر قيـلـت اـلـتي الـقـوال من جعل�م م

ـّ�م مختـصـر ًة، فذكرها فيها، ـّـسـرجين أـقـوال ذـكـر ـفـي ـشـرع ـثـ ـّدثين المف نـقـد ـفـي والمـحـ
ـفـي كلـمـه اختـصـر حـيـث جعـيـاض؛ القاضي كل م ث�م البيضاوي، بكل م فبدأ القصة،
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ح َي الذي الحدجيث تضعيف ـّصة في ُرِو ـّ�م الغرانيق، ق جعـنـد كلـمـه ـمـن نـحـو إلى أشار ث
ـّ�م تفسيره، في جعطـّية ابن ـّ�م أجيـضـ ًا، واختـصـره العرـبـي ابن كل م ذكر ث ـشـهاب كل م ـثـ

ـّدجين ـّ�م الماني، غاجية تفسيره في الكوري ال ـّل القسطلني، الحافظ بكل م الكل م خت�م ث ك
1فقط. الغرانيق قصة نقد في ذلك

ـّصة هذه في فولدي ابن صنع وكما         ونقد تفنيد في المنهج نفس انتهج كذا الق
َطْروى التي الموضوجعة، القصة ـّ م قصة في ُت اـلـ رـضـي جحش بنت زجينب المؤمنين أ
وإذ تقول للذي أنع�م ال جعليه وأنعـمـت جعليـه أمسـك:  تعالى قوله تفسير جعند جعنها،

جعليك زوجك واتق ال وتخفي في نفسك ما ال مبدجيه وتخشى الناس واـلـ أـحـق أن
تخشاه فلما قضى زجيد منها وطرا زوجناكها لكي ل جيكون جعلى المؤمنين حرج ـفـي

2}.37 {الحزاب:أزواج ألدجعيائه�م إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر ال مفعول

ـّراـبـع : وـمـن منهجـه ـفـي هـذا الـبـاب ذـكـر أـقـوال اـلـتي ـُتـروى جعـن4 - الـّنـمـوذج ال
الصحابة والـّتابعين، في بيان بعض الشياء التي سكت جعنها القرآن الكرجي�م في ذكر

ـّطـعـن أجـيـدجيهن القصص، كـمـا ذـكـر ـقـول قـتـالدة جعـنـد تفـسـير ـقـوله تـعـالى :   وق
ـّن بيوسـف،31{جيوسف: ح َن بالل�م، لشغل قلبه َطْر ـّسكاكين ول�م جيشع } قال ابن فولدي:" بال

ـّح أـّـنـه قطـعـ ًا ـمـن غـيـر إباـنـة، وـقـال ـّن ـحـتى ألقينـهـا" والـصـ ـّن أجـيـدجيه قال قتالدة:" أـِبـ
ـّن". 3وهب :"مات جماجع ٌة منه

}24 {جيوسـف: لـول أن رأى برهـان رـّبهـ�م -وقال جعنـد تفسـير قـوله تعـالى:5
"....وجعن ابن جعـبــّاس : "مـّـثـل ـلـه جيعـقـوب فـضـرب ـصـدره، فخرـجـت ـشـهوته ـمـن

4أنامله".

ـرآن6 - الـّنموذج الخامس : ومن منهجه أجيضا أن جيطلب بيان ما ُأجِمل ذكره في الـق
الكرجي�م من كتب الـّتفاسير فإن ل�م جيجدها، أو وجدها ول�م جيرتـضـيها أهملـهـا وأجـعـرض
ـّرلد، وـمـن أمثـلـة ذـلـك ـقـوله ـّصل في اـلـ جعنها، لكن جينـّبه جعلى ضعفها بالشارة ول جيف

 وإلى مدجين أخاه�م شعيبا قال جيا قو م اجعبدوا ال ـمـا لـكـ�م ـمـن إـلـه غـيـره ـقـدتعالى :
} ـقـال اـبـن ـفـولدي ـفـي تفـسـير (البـّيـنـة):85 {الجـعـراف:جاءتك�م بينة ـمـن ربـكـ�م 

ـّوتي، وليست بمذكورة في القرآن، ول�م أرها في الـّتفاـسـير وـمـا "معجزة لدالة جعلى نب
جيذكر له في جعصا موـسـى وفـي وللدة الغـنـ�م، ل جيـسـتقي�م حـمـل ـمـا ـفـي الجـيـة جعليـه،

ـّخرها جعن هذه المقالة". 5لتأ

ـة ومن أمثلة اختياره من الرواجيات السرائيلـّيات ما جيرى ترجيحه وجعد م ذـكـره للبقـّـي
 {الجـعـراف: وـجـاء الـسـحرة فرجـعـون لضعفها، قوله في تفـسـير ـقـوله تـعـالى :
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ـّل منه�م حب ٌل وجعصا، وفي التفاسير غير هذا من113 } "قيل كانو سبعين ألف ًا مع ك
1العدلد، وكل ذلك ل سند له، والمعلو م أـّنه جم ٌع جعظي ٌ�م".

ـّسالدس : جيرى ابن فولدي جعـد م الهتمـا م بحكاجيـة مـال�م جيحكـي الـ فـي6 - الـّنموذج ال
ـّل جعلى أحسن المخارج كما قال فـي تفـسـير قـوله تعـالى :  هـلالقرآن أو تفسيره إ

ـّور المحراب  } "....واجعل�م أن ال ل�م جيـحـك ـمـا21 {ص: أتاك نبأ الخص�م إذ تص
ـّل جعـلـى أحـسـن ـّل نـخـوض فيـه إ لّصل، ـبـل سـتره جعليـه، فنـحـن أوـلـى أ فعل لداولد مف

ـّلد أن جيكون له ما لغيره، وكان له أمثاله...."  ثـ�م سـاق ابـن2المخارج، وجملته أـّنه و
ـّ�م، خـتـ�م ـمـا ذـكـره بـقـوله :"وـمـا ـّصة جعلى ظاهر ما في الـقـرآن ـثـ فولدي مضمون الق
ـّـسـلمة ـّصاص، فأكاذجيب ل جيرضاها ذو لدجين، رزقنا اـلـ ال جعدى هذا من قصص الق

ـّدارجين". 3في ال

ـى القصــص7 ـولدي أجيضــا، أن جيشــير إـل ـن ـف ـج اـب ـن منـه ـّســابع: وـم ـوذج ال - الـّنـم
ـّح ـّلدها بالجيات القرآنية التي تناقضها وبـمـا ـصـ السرائيلـّيات ول جيعتمد جعليها، بل جير

من الحالدجيث الصحيحة ومن أمثلة هذا المنهج:
 وإذا وقع القول جعليه�م أخرجـنـا لـهـ�م لداـبـة ـمـن الرض تكلمـهـ�م أن- قوله تعالى:1

} ـقـال اـبـن ـفـولدي :"أي لداـّـبـة جعظيـمـة82 {الـّنـمـل:الناس كانوا بآجياتنا ل جيوقنون
ـة ـا لداـب ـّح في الحدجيث:" أنـه المنظر والشأن، وقد ذكروا في وصفها أشياء والذي ص
ـّصـفا طولها سـّتون ذراجع ًا، ذات قوائ�م أربع فيها ألـوان الحيوانـات، جينصـدع جبـل ال

4فتخرج منه ضحى."

ولقد فتنا سليمان وألقينا جعلى كرسيه جسدا ث�م أناب-قوله في تفسير قوله تعالى: 2
:ـن القصــص34 {ص }" رجع بالتوبة هذا ما جاء في الصحيح، و وراء هذا ـم

أكاذجيب ل جيرضاها ذو لدجين، و أشبه ما ذكر في تـلـك القـصـص و أقرـبـه، ـمـا روي
ـّرواجـيـة ـّن سليمان احتجب جعن الـّناس ثلـثـة أجـيـا م...." ـفـذكر ال جعن سعيد بن مسـّيب، أ

5وأجعقبها بقول ابن العربي في تشنيعه جعلى من جيذكر هذه السرائيليات.

و نقد في السنة و الكتاب نصوص من فولدي ابن ذكره ما انظر كذلك و         
ـّصة تفنيد 6جعنق. ابن جعوج خرافة و الجـّبارجين ق

الـسـرائيليات جينـقـد أن ـفـولدي اـبـن منـهـج من نقول: ليس أن الـّثامن: بقي -النموذج8
جيـكـن ل�م بعضها كان إن و جينتقدها، ل�م و جعنها فولدي ابن سكت مواضع هناك بل كـّلها
ـّذاكر هو ـّ�م المفسرجين بعض جعن جيحكيها بل لها ال ـّسكوت في جيتابعه�م ث أـكـثر و جعنها، ال

 .22 / ص :2المرجع السابق/ ج 1
 .27 – 26 / 4المرجع السابق ج 2
نفس المرجع السابق والصفحة.  3
ل�م أجعثر جعليه بهذا اللفظ، و رـّبما ذكره الشيخ بالمعنى و ال أجعل�م.  4
 . 29 / ص:4المرجع السابق/ ج 5
 .233/ص:1المرجع السابق/ج 6
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ـذه ـدرج المواضــع ـه ـا تـحـت تـن ـاح ـم ـره جيـب ـا ذـك ـّـم ـّدمنا م ـ ـا الكل م ـق ـي جعنـه ـا م ـف أقـس
المواضع: هذه بعض إليك�م و رواجيتها، حك�م و السرائيليات

ـالوا أتجـعـل تعالى: -قوله1 ـة ـق وإذ قال ربك للملئكة إني جاجعل في الرض خليـف
ـّدس لك قال إـنـي أجعـلـ�م ـمـا فيها من جيفسد فيها وجيسفك الدماء ونحن نسـّبح بحمدك ونق

ـار ـمـن30{البقرة:ل تعلمون ـك بإخـب } قال ابن فولدي:" جيرجيقها بالقتل، جعرفوا ذـل
ـّـمـا خـلـق الرض أـسـكن ـّن اـلـ ل ةّق من اللوح، أو قياس ًا جعلى بني الـجـان؛ ل ال أو تل
فيها الجان، و أسكن في السماء الملئكة، فأفـسـدت الـجـان ـفـي الرض، فبـعـث اـلـ

ـّصة و ل�م جينـّبه جعليها بشيء. 1إليه�م طائفة من الملئكة...." فذكر الق

ـّصة التابوت التي جـاءت فـي قـوله تعـالى:2  وقـال لهـ�م نـبيه�م إن آجيـة ملكـه أن-ق
جيأتيك�م التابوت فيه سكينة من ربك�م وبقية مما ـتـرك آل موـسـى وآل ـهـارون تحمـلـه

}ـقـال اـبـن ـفـولدي ـفـي248{البقرة:الملئكة إن في ذلك لجية لك�م إن كنت�م مؤمنين
تفسير التابوت:" الصندوق و كان فيه صور 

ـّ�م ـ ـّ�م صار إلى شيث، ـث النبياء، أنزله ال جعلى آلد م، طوله ثلثة أذرع في ذراجعين، ث
ـّصة و ل�م جينـّبه جعلى شيء منها. ـّ�م إسماجعيل..." فذكر الق 2بلغ إبراهي�م ث

ـّصة المائدة التي طلبها الحوارـّجيون ـفـي ـقـوله تـعـالى: 3  ـقـال جعيـسـى اـبـن مرجـيـ�م-ق
الله�م ربنا أنزل جعلينا مائدة مـن السـماء تكـون لنـا جعيـدا لولنـا وآخرنـا وآجيـة منـك

}فـال ابـن ـفـولدي:" فنزـلـت الملئكـة114{الماـئـدة:وارزقنا وأنت خير الرازقين
بمائدة حمراء منكوسة، تطـيـر بـهـا بـيـن غـمـامتين حـّـتـى أنزلـهـا بـيـن أجـيـدجيه�م، فبـكـى
ـّل نوع طعا م، من الخبز و اللح�م و البقول وغير ذلـك، و قـالوا جعيسى....فإذا فيها ك
ـّـصـة و ـّمر ابن فولدي ـفـي ذـكـر الق جيا روح ال، أمن طعا م الدنيا أو الجـّنة...." و است

3ل�م جينـّبه جعلى شيء منها.

ـّصة إر م ذات العمالد التي ورلدت في قوله تعالى:4 ـالد-ق ـك بـع  أل�م تر كيف فعل رـب
}ذـكـر اـبـن7{الفـجـر:)  التي ل�م جيخلق مثلـهـا ـفـي البللد7)  إر م ذات العمالد  (6(

ـّصة السرائيلـّية في هؤلء و بلده�م جعن صاحب غاجية الماني، و تبعه في فولدي الق
ـّسكوت جعنها. 4ال

ـّصة موسى مع فرجعون و ـسـحرته ـفـي ـقـوله تـعـالى:5 ـفـألقى جعـصـاه ـفـإذا ـهـي -ق
ـان مــبين  ( ـاظرجين107ثعـب ـإذا هــي بيضــاء للـن ـده ـف ـزع جـي {الجعــراف:)  وـن

ـّما رأى الثعـبـان107 }حيث ذكر ابن فولدي ما حدث بين الثعبان و فرجعون، و أـّنه ل

 .23/ص:1المرجع السابق /ج 1
.99/ص:1المرجع السابق/ج 2
.261/ص:1المرجع السابق/ج 3
.277/ص:4المرجع السابق،ج 4
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ـّن فرجـعـون رهب مـنـه، و انـهـز م الـنـاس و ـمـات منـهـ�م خمـسـة و جعـشـرون ألـفـ ًا، و أ
ـّرة. 5أحدث في ذلك اليو م أربعمائة م

أخرى           نماذج  هناك  و  ذكرها،  استطعنا  التي  النماذج  بعض  هذه هي 
ـّن ما ذكرـنـا مـن المثـلـة ـقـد أجعـطـت لـنـا تركناها مخافة الملل و الطناب، و نعتقد أ

الصورة الواضحة جعن منهجه في السرائيليات.

           

التأوجيل ضياء تفسيره في فولدي بن ال جعبد جعند الثالث:التكرار المبحث
ـّررات بلغت لقد           ـّمة والساليب، اللفاظ من الكرجي�م القرآن مك الذي الجعجاز ق

جـيـدرك ـحـتى الـقـرآن، سور من سورة كل في والـّتدـّبر والفقه الفه�م بعمق إل جيدرك ل
ليكتـشـف الكرجـيـ�م، القرآن جيقرأ حين وفطنته العقل جيقظة من الواجب مستوى النسان

تنتهي. ل التي إجعجازه آفاق من أخرى آفاقا
بنا جيقتضي تفسيره، في التكرار بعل�م فولدي ابن اهتما م ذكر بداجية وقبل         

ـّرف أن الموضوجعي العلمي المنهج ـّرق بالتكرار نع ـد الطناب وبين بينه ونف والترلدجـي
بيان إلى ذلك بعد ندخل ث�م منه، العلماء وموقف أقسامه ذكر إلى والتأكيد, بالضافة

أوجه ذلك بعد ونذكر الكرجي�م، القرآن في نفيه أو التكرار إثبات في فولدي ابن موقف
أجيضا. فولدي ابن جعند وأسبابه التكرار

 .22-21 /ص:2المرجع السابق/ج 5
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التكرار: -تعرجيف1
ـّرر : مصدر اللغة في التكرار ـّرر ك ـّلدلد إذا تكرارا، جيك ـح وهو وأجعالد، ر (تفعال) بفـت

ـّـعـل)، مـصـدر الكوفـيـون: ـهـو التفعيل, وـقـال بخلف بقياس التاء, وليس والـلـف (ف
1سيبوجيه. مذهب والول التفعيل، في الياء من جعوض

ـّرر           ـّرة أخري، بعد مرة وكركره: أجعالده الشيء وك الم ـّرة:  والجمع: والك
ـّرات، ـّررت وجيقال الك المصـباح فـي  و2جعليـه. رلدلدتـه إذا وكركرتـه الحـدجيث جعليه ك

ـّر المنير:أفناه ـّرة جعولدهـمـا أي والنـهـار؛ اللـيـل ك تكرجـيـر اـشـتق ومـنـه أـخـرى، بـعـد ـمـ
3التكرار. والس�م مرارا، إجعالدته الشيء: وهو

الزراري:" الحموي الدجين تقي جعنه  فيقولالصطلح: في التكرار وأما        
ـّرر أن هو التكرار إن ـد بذلك والمرالد والمعني، باللفظ الواحدة اللفظة المتكل�م جيك تأكـي

ـذ م، أو الـمـدح أو الوـصـف، ـد، أو التهوجـيـل، أو اـل أو التوبـيـخ، أو النـكـار، أو الوجعـي
4الغراض." من الغرض أو الستبعالد،

والطناب:  التكرار بين -التفرقة2
الطناب, وجولد في اختلف القرآن، في التكرار وجولد في الختلف تبع          

محـّبيـن العـرب كان ولما الطناب، من نوجعا التكرار جعل جعلى البلغيون لدرج فقد
نـجـد زـهـرة:"ـقـد أبو فرفضوه. قال به القرآن جيعاب أن الكثيرون خشي فقد للجيجاز؛

ـّرلد, وإنـمـا الطـنـاب ـمـن ل البـيـان تـصـرجيف ـمـن وهو تكرارا؛ القرآن في ـهـو المـجـ
5المقا م." النظر, ومناسبة ولتوجيه لمقاصد

جعن جيختلف وهو القرآنية، البيانية الساليب من العال:" التكرار جعبد وقال          
تنوجيع فهو التكرار المعني, أما وإجيرالد التعبير في تزجييد الطناب لن ذلك الطناب؛

6والمقا م." الموقف النظر, ولمناسبة لتوجيه مقصولد

ـّرج ث�م وثيقة, ومن بالطناب التكرار صلة أن هذا من وجيتبين           البلغيون لد
الطناب. أنواع من نوجعا التكرار جعل جعلى

والترلدجيد: التكرار بين -التفرقة3

.9 / ص: 3  م ج2006البرهان في جعلو م القرآن  / الزركشي/ ط/ المكبة العصرجية  بيروت سنة: 1
 .بدون (تط) . 135 /ص :5لسان العرب/ ابن منظور /   ط/ أولى  لدار صالدر بيروت ج 2
 بدون(تط) .530 / ص: 2المصباح المنير/  أحمد الفيومي /  ط / المكتبة العلمية  بيروت /ج  3
 م  لدار و مكتـبـة الهلل، بـيـروت/1987خزانة اللدب وغاجية الرب/ تقي الدجين ألزراري/  ط / أولى:  4

 .360 / ص :1تحقيق: جعصا م شعيتو.  ج
ـّـصـار / ص :160المعجزة الكبرى  القرآن /محمد أبو زهرة/ص: 5 / نقل من التكرار لـلـدكتور حـسـين  ن

15.
/ نقل ـمـن التـكـرار حـسـين نـصـار  ص:114نظرات في قصص القرآن/ محمد قطب جعـبـد الـعـال/ ص: 6

15.
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ـّلدلدها ث�م واحد، بيت في لفظة الشاجعر جيعـّلق أن هو الترلدجيد           بعينها فيه جير
الجـّنـة وأصـحاب النـار أصـحاب جيسـتوي لتعـالى:  كقـوله آخـر، بمعنـي وجيعـّلقهـا
النظ�م من النوع هذا جعلى } واستشهدوا20{الحشر:  الفائزون ه�م الجـّنة أصحاب

: النواس أبي بقول
ـّسها ** لـو ساحتها الحزان تنزل ل صفراء ـّسته حجر م ـّراء. م سـ

اـلـتي اللفظة وهو: أن والترلدجيد التكرار بين الفرق الصبع أبي بن الدجين زكي وذكر
ـّرر واللفظـة التكـرار، هي الولى، جعين الثانية بل زائدا، مع ًني تفيد ول البيت في تك
ـّلدلدها التي ـهـذا الترلدجـيـد, وجعـلـى ـهـي الوـلـى معني غير معني تفيد بيته في الناظ�م جير

وجعـلـى بـشـعارها، وجيتحـّـلـى التكرار، جعن بها جيتمـّيز ميزة بعض للترلدجيد صار التقدجير
ـصـفي الـشـيخ الترلدجـيـد-جيـقـول أجعني – النوع هذا البدجيعات أصحاب نظ�م الطرجيق هذا

الحلي: الدجين
ـّسل م له ـّسل م ال من ال ـّسل م ** لدار وفي ال 1. الم�م شافع نـراه ال

               
الصناجعي: اللفظي والتوكيد التكرار بين التفرقة- 4

التكرجير:" فإن وبين الصناجعي، اللفظي التوكيد بين جيفرق وهو السيوطي قال         
الصناجعي اللفظي التوكيد أي – قبله الذي النوع أقسا م النوع- التكرجير- أحد هذا قلت
ـّده جيحسن فل–  وجينـقـص جعلـيـه وجيـفـارقه, وجيزجـيـد جيـجـامعه مستقل, قـلـت: ـهـو نوجعا جع

ـّد م كما تكرارا التأكيد جيكون قد فإنه برأسه؛ أصل جعنه, فصار ل , وـقـد أمثلـتـه في تق
ـّد م كما تكرارا جيكون مفيــدا كان صناجعة, وإن تأكيد غير التكرجير جيكون أجيضا, وقد تق
ـّررجـيـن بـيـن الفصل فيه وقع ما معني.ومنه للتأكيد بيـنـه جيفـصـل ل التأكـيـد ـفـإن ؛ المك
ـّدمت ما نفس ولتنظر ال اتقوانحو:  مؤكده وبين }18{الحـشـر: اـلـ واتقوا لغد ق

ـّـهـرك اـصـطفاك اـلـ إن }42جعـمـران: {آلالـعـالمين نـسـاء جعـلـى واـصـطفاك وط
2الصناجعي." اللفظي التأكيد ل التكرجير باب من فالجيتان

ـّرق          من أجع�م التكرار أن فذكر بينهما، السيد المنع�م جعبد حسن الدكتور وف
ـّن حـيـث اللفظي؛ التوكيد أو بعيـنـه الول اللـفـظ إجـعـالدة جـعـن جعـبـارة اللفـظـي التوكـيـد إ
وـهـو المعـنـي تكرار جيتناول بل اللفظ، تكرار جعلى جيقتصر فل التكرار , أما بمرالدفه
3القرآن." في الشائع الكثير

.359/ ص :1خزانة اللدب/ ج  1
-163 /ص: 3 م /ج 2006التقان في جعلو م القرآن /للسيوطي /ط / أوـلـى  لدار الـغـد الجدجـيـد الـقـاهرة:  2

   تحقيق جعبد الرحمن فحي الزواوي.164
 م ، لدار المطبوجـعـات الدولـيـة1980ظاهرة التكرار في القرآن الكرجي�م/ لد. جعبد المنع�م حـسـن /ط / أوـلـى: 3

ـّصار /ص: 9ص:  .28 .  وانظر: التكرار / لد. حسين ن
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ـّن اجعل�م الزركشي:" و قال و          تكرار في وقع التأكيد, لـّنه من أبلغ التكرجير أ
ـّن من أبلغ هو و التأسيس؛ ـّوز." جعد م و الول معنى إرالدة التأكيد التأكيد, فإ 4التج

ـّن العلوي:" اجعل�م حمزة بن جيحي قال و            و النفس في الشيء تمكين التأكيد أ
ـّما الشبهات إماطة و الشكوك إزالة فائدته أمره, و تقوجية ـق هو بصدلده, و أنت جع لدقـي

جينقس�م الجعرابـّية, و بالمعاني جيتعلق ما هو و مجرجيان: جعا م الفوائد, وله المأخذ, كثير
ـلـه جيـقـال البـيـان, و بعـلـو م جيتعـلـق الثاني: ـخـاص المجرى معنوي,....و و لفظي إلى

2أجيض ًا." التكرجير

الكرجي�م:           القرآن في وقوجعها من العلماء موقف و التكرار -أقسا م5
ـّل المسلمون بذل لقد        قد الكرجي�م, و القرآن في التكرار قضـّية لمواجهة جهد ك
ـّرقت ـّدلدت الطرق, و به�م تف التـكـرار نـفـى من منه�م إليها, فكان اهتدوا التي الراء تع

ـّن أجعلن مطلق ًا, و موجولد, تكرار فل إذن؛ جعنها, و مختلف معنى ذو الجملة بعد ما أ
ـّر ـمـن منـهـ�م مـنـه, و تلـطـف أو وجولده تهدر جعلل إلى مستند ًا نفاه من منه�م كان و أـقـ

.جائز ًا أو مستحلّبا أو ضرورة وجولده تجعل لعلل وجد لكـّنه و بوجولده
المعتبر  التكرار:" ليس وقوع سبب جعن جيتحـّدث وهو الجبائي جعلي أبو قال          
ـّن نعـلـ�م لـّـنـا اللـفـظ؛ بتـكـرار ـّررة الكلـمـات و الـحـروف أ ـّل ـفـي متـكـ إـّنـمـا الكل م, و ـكـ
ـّرر, و غيـر اللـفـظ فـي المشبه كان المقاصد, فرـّبما و بالغراض المعتبر رـّبـمـا متـكـ

ـّرر". اللفظ في المتباجين كان 3متك

ـّن الـّنظائر و الشباه في الهل سـّيد نقل و ـّرضى الشرجيف أ (حقـائق كتـاب في أنكر ال
ـّن أجعلن القرآن, و في تكرار الـّتأوجيل) وقوع ـّل أ ـّرر ك ـّن أرالد طرجـيـف؛ جدجـيـد فـيـه مك أ

ـّل ـّرر ك ـّرة جيجيء ل مك ـّرة بعد م ، ٍت هو و إل م ، ٍب آ ـّل لسب ، ٍد, فك ـّررت آجية جدجي ألفاظها تك
العبـاس أبـي جعـن كـذلك نقـل قبلها. و له جيجيء ل�م لمعنى الثالثة و الثانية جاءت إـّنما
ـهـذا الكلـمـي:" و الـمـذهب جـعـن جيتحـّدث هو و قال (البدجيع) أـّنه كتابه في المعتز ابن

إـلـى جينـسـب ـهـو ـشـيئ ًا, و الـقـرآن ـفـي مـنـه وـجـدت أـّني جعلمت التكرار- ما با ٌب- أي
لّوا ذلك جعن ال التكـّلف, تعالى 4كبير ًا". جعل

ـّسابق, جرى جعلي أبي كل م أساس جعلى و           بعض و فولدي بن ال جعبد ال
جعلـى أمثلـة جعنـه سـيأتي كمـا –الجيـات مـن جعدلد جعن التكرار نفي في قبله المفسرجين

.10ص: 3البرهان/ ج    4
 م2002الطراز المتضمن لسرار البلغة و جعلو م حقائق الجعجاز/ جيحي بن حمزة العلوي/ط/ الولى:   2

 .94/ص: 2المكتبة العصرـّجية ج  
ـّصار ط/الولى   3 .6-5 م/ مكتبة الخانجي, القاهرة/ ص: 2003التكرار / لد/ حسين ن
من الشباه و النظائر في القرآن الكرجي�م/ جعبد العزجيز سيد الهل, ط/ مطبع الهرا م التجارـّجية, الـقـاهرة:  4

.17 م, ص: 1980



59

ـّ�م ـلـ�م مختلـفـة لسباب أجعيد إذا الكل م أن جيرون ذلك- لنه�م ذـلـك جعـلـى تـكـرار ًا, و جيـسـ
ـّرة في السكافي الخطيب سار التكــرار (أسرار في الكرماني الحمزة التأوجيل) و (غ
ـفـي الزركـشـي تفـسـيرجيهما, و ـفـي القرـطـبي و الذمخـشـري الكرجـيـ�م) و الـقـرآن ـفـي

ـفـي اللوـسـي الـقـران) و (مـعـترك كتابيه: (التقان) و في السيوطي (البرهان), و
غيره�م. المعاني) و (روح

البلغي, اللدبي الذوق جيستسيغه ل الذي القرآن في التكرار قضية كانت و         
اللـغـوجيين و المتكلمـيـن ـمـن كثير لندفاع الملل, سبب ًا لدرك إلى فيه وقع بما جيهوي بل
أو التكـرار هـذا وصـمة لـدرء الجهـولد بـذل إلـى البلغيين و اللدباء و المفسرجين و

ـّ�م كان القرآن, و جعن الملل التـكـرار وـقـوع منـكـرو جعليـهـا أقا م التي السس أقد م و أه
ـّن اـلـتي العـبـارات فـي المعـنـى اختلف القرآنـي؛ التعبير في ـّراء بعـض جيظـ أـّنـهـا الـقـ

ـّررة, و ـّل مك ـّل تجمل السابقة الجبائي جعلي أبي مقولة لع 1قالوه. ما ك

ـّسمه فقد الـّتكرار؛ أقسا م أما و         و قس�م كل سموا متنوجعة, و تقسيمات العلماء ق
ـّسمه الخطابي سليمان أبو جعدجيدة, فالما م بتسميات نوع قسمين: إلى ق
ـلـ�م معـنـى زجـيـالدة به مستفالد جعنه, غير مستغن ًى كان ما هو  و- التكرار المذموم:1

، ٍذ الـّتـكـرار الول, فيكون بالكل م تستفد ـفـي لـيـس لـغـو ًا, و و الـقـول ـمـن فـضـ ًل حينـئـ
النوع. هذا من شيء القرآن

ـّن جيمـكـن الول, ول بخلف ـكـان ـمـا ـهـو  والمذمو م: غير  التكرار-2 ـه, ل تجـّنـب
لتكـّـلـف مماـثـل فـيـه، الحاـجـة إلـيـه ـتـدجعو و جيقتـضـيه اـلـذي الموضع في التكرار ترك

2الختصار. و الحذف إلى الحاجة وقت في الزجيالدة

المرسلت، سورة في التكرار جعلى الكرماني الحمزة تعقيب من جيستفالد و         
ـّسمه أنه ، ٍذ  وجيلالكرماني:" مستهجن, قال غير ،و قسمين: مستهجن إلى جيق جيومئ

ـّرر15{المرسلت: للمكذبين ـّرات؛ جعشرات } مك ـّن م ـّل ل ذكرت منها واحد ك
ـّرر ل�م لو مستهجن ًا, و تكرار ًا جيكون فل الولى، غير آجية جعقيب لّجعدا كان جيك جعلى متو
3بعض". لدون بعض

ـّدثين بعض جاء و           ـّماه الذي الـّتكرار جعلى فأطلقوا المح ـسـليمان أـبـو س
ـّطابي ـّسابق كلمه في الخ ـد جعليه جدجيدة, فأطلق المذمو م) تسميات (التكرار بـ ال محـم
ـّصالدق الـبـوطي:(التـكـرار رمـضـان ـسـعيد محـمـد المحض), و العرجون:(الـّتكرار ال

.14-8جينظر: التكرار/لد/حسين نصار /ص: 1
جينظر: بيان إجعجاز القرآن/ الخطابي/ في كتاب ثلث رسائل ـفـي  إجعـجـاز الـقـرآن, ط/ الوـلـى مطبـعـة  2

.48-8 م ص: 1908السعالدة 
أسرار التكرار في القرآن / الحمزة الكرماني, ط/ لدار الفضيلة, القاهرة/ لدراسة و تحقيق: جعـبـد القـالدر  3

ـّواب جعوض/ ص:  .244أحمد جعطا/ مراجعة و تعليق:أحمد جعبد الت
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إـلـى ذهـبـوا الـلـي), و القصبي:(التكرار زلط محمولد الدكتور المعروف), و بمعناه
1القرآن. في وقوجعه إنكار

الكرجي�م: القرآن في التكرار وقوع من فولدي ابن -موقف6
ـّما       التفسير؛ و القرآن جعلو م في أـّلفها التي كتبه في فولدي ابن صنيع من جيبدو م

ـّل ليس لكن الكرجي�م، القرآن في التكرار وقوع جيرى أـّنه التـكـرار التكرار, ـبـل أنواع ك
ـّـمـا ـشـاء إن – جعـنـه ـسـنذكرها اـلـتي مقاـصـد و لغراض سيق الذي التـكـرار اـلـ-, أ

وـقـوجعه ـفـولدي ابن جيرى اللي, فل التكرار أو المعروف بمعناه التكرار أو المحض
ـّررت الـتي الجيـات مـن كـثير جعـن التكـرار جينفـي مـا كـثير ًا نـراه لذا القرآن؛ في تكـ

ـّن فيها التكرار وجولد جعد م جيثبت ألفاظها, و ـّل ل مــا غير لمعنى جاءت لفظة أو آجية ك
الولى. به جاءت

جعلو م في أـّلفها التي كتبه في التكرار وقوع من موقفه فولدي ابن بـّين قد و          
ـاح في جيقول حيث الصدلد؛ هذا في نفسه جعن جيعـّبر القرآن, فلنتركه ـد التفـسـير مفـت جعـن

الطناب: أنواع و لقسا م ذكره
، ٍع المعنوي و **  لـفظـّية الصـّناع تأكيدنا في كذاك را

ـّكدا حال و بمصدر ما و ـّدلدا لطول بتكرجير ** كذا أ ج
ـّمي مـا منه ** و تأكيد أو تقرجير أو تهوجين بالترلدجيد س

ـّما منه و    2جار. لمعنى بل منه ليس ** و تكرار من جيظن م

الجليلة: الفرائد في جيقول و           
ـّرر 3التأكيد. و الشهار ** إرالدة الوجعيد و الخبار تك

ـّما           ـّن البيات هذه من جيبدو فم التكرار وجولد إلى ذهبوا الذجين من فولدي ابن أ
و ـكـالتهوجين، البـيـات، ـهـذه ـفـي بعـضـها ذـكـر قد و مقاصد، و لغراض جيأتي الذي

أغراضه. و التكرار أسباب من غيرها و الشهار، و الترلدجيد، و والتأكيد، التقرجير،
لمعنى اللفظ إجعالدة تسمية جيرى ل أـّنه البيات، هذه خلل من نفه�م كذلك و           

اـلـذي التكرار جينفي التأوجيل ضياء في نراه تكرار ًا, لذلك الخر اللفظ به جاء ما غير
ذلك: في المثلة بعض إليك�م الجيات, و من جعدلد جعن النوع هذا من
، ٍذ  وجيلتعالى: - قوله1 ـّذبين جيومئ ـهـذه جعـنـد فولدي ابن } قال15{المرسلت: للمك

ـّن تكرار؛ فيه الجية:"ليس ـّن مع الدنيا لعذاب هذا الخرة, و لعذاب الول ل التكرجير أ
4التأكيد". في حسن موقع له

ـّصار, ص:  1 .14-8التكرار/ حسين ن
. 28مفتاح التفسير/ ص: 2
.142الفرائد الجليلة/ ص: 3
.252/ ص:4ضياء التأوجيل /ج 4
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ـهـذه جـعـن ـفـولدي ابن } قال5{النشقاق:  حـّقت و لرـّبها أذنت وتعالى:  - قوله2
ـّررت التي الجية ـّرتين ك ـّن تكرار؛ النشقاق:" ول سورة في م و الســماء في الول ل
1الرض". في هذا

ـّزـمـر:  لدجيني له مخلص ًا أجعبد ال قلتعالى:  قوله في التكرار كذلك نفي - و3 {ال
} قـال11{الزمـر: الدجين له مخلص ًا ال أجعبد أن أمرت إـّنما  قلقال: أن }بعد14
ـّن تكرار فيه فولدي:" ليس ابن الـّـثـاني ـبـالخلص, و ـمـأمور ـبـأنه للخـبـار الول ل
2غيره". لدون به تعالى باختصاصه بالخبار أمر

ـى ه�م الذجين  والمؤمنون:  سورة في تعالى قوله تكرار في قال - و4 صــلواته�م جعـل
ـّن تكرار }:"....ول9{المؤمنون: جيحافظون  –فيـهـا خـشـوجعه�م بـيـان ـفـي الول ل

في هذا - و خاشعون صلته�م في ه�م الذجينالسورة:  الول في تعالى قوله جيعني
3جعليها". محافظته�م

ٌّو  جيأخذهتعالى: - قوله5 ٌّو و لي جعد تـكـرار فولدي:"ول ابن } قال39{طه: له جعد
ةّو) لختلف في ـّول (جعد 4المتوقع". باجعتبار الـّثاني الواقع, و باجعتبار النسبة, فال

       
فولدي: ابن جعند ووظيفتها الكرجي�م القرآن في التكرار -أوجه7

ابن منه�م و الكرجي�م، القرآن في المحـّققون وجولده أثبت الذي التكرار             
ـّلدي أوجه جعلى جاء بل واحد؛ شكل جعلى جيقع ل�م فولدي ـّل ليؤ ـمـن جاء التي وظيفته الك

الوجه: هذه من أجلها, و
ـّرة1 ـّرر جيكون - م ـّلدي ألداة المك ـّما الجملة؛ في وظيفة تؤ ـوه�م لدفع أو التوكيد إ ـاق ـت اتـف

الحك�م, تقرجير في المبالغة الولى, أو أفالدته ما غير معنى لتفيد أو أختها، مع معناها
ـحـتى أولـيـاء منـهـ�م تتـخـذوا  فلتـعـالى: قوله فولدي، ابن جعند الوجه هذا أمثلة من و

.269/ص :4المرجع السابق/ج  1
.38/ص:4المرجع السابق/ج/   2
ـّسابق /ج  3 103/ ص:.3المرجع ال
. 47 / ص:3المرجع السابق  /ج/  4
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تتـخـذوا وـجـدتموه�م, ول حـيـث اقتـلـوه�م و فـخـذوه�م توـّلوا فإن ال سبيل في جيهاجروا
ـذه تفسير جعند فولدي ابن } قال89{النساء: نصير ًا ول وللّيا منه�م ـة:".... و ـه الجـي
تكرجـيـر المفـعـول, و وتنكـيـر النهي بتكرار موالته�م جعن النهي في مبالغات الجية في

ـّررت . فقد1(ل)" ـّرات. ثلث الجية (ل) في النهي ألداة تك م
تفيد بحيث لداع؛ أختها مع الكلمة تكرجير الكرجي�م، القرآن في للتكرار آخر وجه - و2

ـقـوله ـفـولدي اـبـن جعـنـد اـلـوجه هذا أمثلة من بدونها. و جعليه الحصول جيمكن ل معنى
امرأـتـان و فرـجـل رجلـيـن جيكوـنـا ـلـ�م ـفـإن رـجـالك�م من شهيدجين استشهدوا وتعالى: 

ـّل أن الشهداء من ترضون ممن ـّكر إـحـداهما تض {البـقـرة: الـخـرى إـحـداهما فـتـذ
ـّرر فولدي:".... و ابن } قال286 ـّكرها ل�م (إحداهما) و ك ـذ الـخـرى) إرالدة جيقل: (فـت
الولـى, جعيـن المعـالدة المعرفـة الضـلل, إذ إليه أسند ما صرجيح جعلى التذكير إجيقاع
ـّرر ابن قال ـّكرها قال لو لـّنه (إحداهما)؛ لفظ العربي:" ك البـيـان لـكـان الـخـرى، فتذ
ـّكر أي؛ واحدة جهة من ـّذاكرة لتذ ـّما ال ـّرر الـّناسية, فل ـّذاكرة بتذكير أفالد ك و الغافلــة، ال

ـّذاكرة بغفل 2البيان". غاجية ذلك و ال

ـّن ـبـه نكتـفـي الذي الثالث المثال و ـّنتـعـالى: ـقـوله ـكـثيرة-  ـهـو المثـلـة -ل  إ
ـّل بمن أجعل�م هو ربك ـال30: {النـجـ�م اهتدى بمن أجعل�م وهو سبيله جعن ض اـبـن } ـق

3" جعنده الخبرجين تماجيز كمال جعلى لدالة مبالغة ثانية العل�م إجعالدة :"... وفي فولدي

اـلـوجه ـهـذا جـيـأتي ـمـا واحد: وأكثر نمط جعلى الواحدة السورة في الفاصلة - تكرار4
ـّد م التي الموضوجعات في التكرار من فـقـرات، إـلـى تقـسـيمها جيمـكـن أساـسـية فـكـرة تق

واـحـدا النبـيـاء قصص تكرار المعنى, مثل من جدجيدة صغيرة حلقة منها كل جيتناول
الـشـكر تـسـتحق اـلـتي النـعـ�م ـمـن أـنـواع ذـكـر , أو لـهـ�م المـكـذبين جعاقـبـة ـمـع واـحـدا،

والمرـسـلت, وـهـي والرحـمـن والقـمـر الـشـعراء ـسـورة ـفـي واضح لصانعها, وهذا
ورلد كـمـا غيرـهـا ـفـي جيـبـد ـلـ�م بـشـكل السلوبية الظاهرة هذه فيها برزت التي السور

ـّرر فيها, فقد وـقـوله ـمـؤمنين أـكـثره�م ـكـان وما لجية ذلك في  إن: تعالى قوله تك
ـّي ـكـل قصـة بعـد كـثيرة الشـعراء سـورة فـي  وأطيعون ال فاتقوا:  تعالى , نـب

ـمـرات أرـبـع وـنـذر جـعـذابي ـكـان  فكـيـفالقـمـر: ـسـورة ـفـي تـعـالى قوله وتكرر
ـّرر ـّدكر مـن فهـل لـلـذكر الـقـرآن جيسرنا ولقدتعالى:  قوله كذلك فيها وتك أربـع مـ
ـّرر كذلك، مرات للمـكـذبين جيومـئـذ وجـيـل المرـسـلت سورة في تعالى قوله وتك
ـّرر مرات جعشر الرحمـن سـورة في تكذبان ربكما آلء فبأي:  تعالى قوله , وتك
ومقتـضـيات أـسـباب الربـعـة، الـسـور ـهـذه ـفـي التـكـرار مرة, ولـهـذا وثلثين إحدى
تـكـذبان ربكـمـا آلء : فبأي تعالى قوله تكرجير في , قال تفسيره في فولدي ابن ذكرها
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ـا للقرجير فيها , والستفها م مرة وثلثين إحدى "... ذكرت ـة أي – ... وتكرجيرـه الجـي
ـّرر الـمـذكورة، النـعـ�م اختلفت لما , وقيل الغفلة وطرلد للتأكيد–  ـكـل ـمـع التوقـيـف ـكـ

1أحسن. جعطية: وهذا ابن قال منها، واحدة

ـّـسـرنا ولقد القمر، سورة في تعالى قوله تكرار في وقال فـهـل لـلـذكر الـقـرآن جي
ـّدكر:" أجعالده من ـّصة، كل في م تستولي لـّئل الستيقاظ، جعلى وحلّثا للتعاظ، تجدجيدا ق

2القرآن. في تكرجير كل شأن الغفلة, وهكذا الناس جعلى

أو شرجعيا حكما جيقرر مما والنصح والرشالدات والنواهي الوامر بعض - تكرجير5
ـّث ـشـر, ـمـن جينـّـفـر أو خـيـر، ـفـي جيرـغـب أو رذجيـلـة، جـعـن جينـهـي أو فـضـيلة، جعـلـى جيح

منها: كثيرة النواع هذه في والمثلة
إـلـه ل  بالقسط قائما العل�م وأولو والملئكة هو إل لإله أنه ال شهد:  تعالى أ- قوله

إل إـلـه ( ل التوحـيـد كلـمـة تكرجـيـر } فـيـه18: جعـمـران {آل الحكي�م العزجيز هو إل
المقاـصـد ـبـأجعظ�م اجعتـنـاء ًا التوحـيـد- للتأكـيـد كلـمـة -أي فولدي:" ـكـرره ابن هو), قال

".3الحكي�م العزجيز قوله جعليه ليبني و التوحيد هو الذي

ـّرره اـبـن جعمران:   } ـقـال {آلنفسه ال جيحذرك�م  وتعالى: ب-  قوله ـفـولدي:" ـكـ
4جعنه." جيغفلوا لـّئل للتأكيد

ـّن و ـمـؤمنين أكثره�م كان وما لجية ذلك في  إنتعالى: ج- قوله العزجـيـز لـهـو رـبـك إ
ـهـذه فيـهـا- أي ـكـرر ـمـا ـفـولدي: " ... وتكرجـيـر اـبـن } ـقـال8{الـشـعراء: الرحـيـ�م

ـّ�م الـنـذار و لـلـوجعظ الخـبـار بإـشـاجعة الجعذار السورة- لزاحة العـمـي و البـكـ�م للـصـ
5جيعقلون." ل الذجين

إذا آمنـوا الـذجين  جيأجيهـاتعـالى: قـوله فـي التبيين ذكر تكرجير في فولدي ابن قال لد- و
تبتـغـون مؤمـنـ ًا لـسـت الـسـل�م إليـكـ�م ألقى لمن تقولوا ل و فتبـّينوا ال سبيل في ضربت�م
ـّن قبل من كنت�م كذلك كثيرة مغان�م ال فعند الدنيا الحياة جعرض ـبـّينوا جعليـكـ�م اـلـ فم فـت

ـّن الـتـبيين- تأكـيـد تكرجـيـره- أي {النـسـاء:   }"... و ـخـبير ًا تعمـلـون بـمـا كان ال إ
6حاله�م." من ذكر ما جعلى الحك�م ترتيب و المر لتعظي�م

فولدي: ابن جعند الكرجي�م القرآن في التكرار - أسباب8
ـفـي ـفـولدي اـبـن بـهـا اهـتـ�م اـلـتي التـكـرار أسـباب ـنـذكر أن المـجـال ـهـذا في سنحاول
الكرجيـ�م القـرآن آجـيـات تكـرار أسـباب جيـذكرون الـذجين المفـسـرجين مـن كغيره تفسيره،

كـتـاب أـجـزاء خلل ـمـن المـجـال ـهـذا ـنـدرس أن ومقاصدها, ونحاول حكمها وبيان
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ـّص خلل ـمـن الواضح هو الذي الواحد السبب بذكر وسنكتفي التأوجيل، ضياء ـبـن ـنـ
جـعـن لـنـا ـتـبـّين كـمـا واحدة، آجية في سبب من أكثر جيذكر نجده سنرى كما لننا فولدي؛
بالتفصيل: السباب هذه الستقراء. وإليك�م طرجيق

(التوكيد): الول: التأكيد-1
زجيـالد اـبـن جيحـي ـهـو التكـرار، أسـباب مـن سـبب ًا التأكيد إرالدة جعل من أول 
ـّراء ـّماه الكرجي�م) و القرآن كتابه: (معاني في الف المعنى، تشدجيد حين ًا و التأكيد، حين ًا س

ـّز رفض و ـّسـورة ـفـي التـكـرار جيكون أن السل م جعبد ابن الدجين جع للـّتأكيـد؛ الرحمـن ال
ـّن ـّرات،و ثلث جعلى جيزجيد ل جعنده الـّتأكيد ل و الـّتأكـيـد الـسـيوطي و الزركـشـي ذكر م

الكـتـاب, ـفـي أمثـلـة جعشـر ثمانيـة ـلـه وـجـدنا الـسـبب ـهـذا التكرار،و فوائد من جعله
في أمثلة خمسة الثاني, و الجزء في واحد مثال  منه،و الول الجزء في منها ثمانية
أـسـباب ًا جـيـذكر أـّـنـه ـكـذلك، نلـحـظ الراـبـع,و الـجـزء من أمثلة أربعة و الثالث، الجزء
ـّرلد التوكـيـد ـفـي أمثـلـة؛ثلثـة ســّتة بذكر سأكتفي لكـّني التوكيد، سبب مع أخرى المـجـ

: المثلة هذه أخر،وإليك�م سبب مع التوكيد في ثلثة الخرى،و السباب جعن
اـلـ , وـمـا الـحـرا م المـسـجد شطر وجهك فول خرجت حيث ومن:  تعالى - قوله1

ـّرر ث�م تعملون جعما بغافل حـيـث  وـمـن: فقال الوجه بتولي المر الجية هذه بعد ك
ـشـطره وـجـوهك�م فوـلـوا كنـتـ�م وحيثـمـا الحرا م المسجد شطر وجهك فول خرجت
ـّرره هـذه تفسـير جعند فولدي ابن } قال150-149: { البقرة لنـه للتأكيـد الجيـة: " كـ

بابتـغـاء الرـسـول لتعظـيـ�م لـنـه التحوجـيـل؛ جعـلـل لتعدلد السل م, أو في وقع ناسخ أول
وجهة لدجعوة وصاحب مـّلة، أهل كل جيوـّلى أن جعلى اللهية العالدة , ولجري مرضاته
ـّكد أن المخالفين, فناسب حجج , ولدفع جيستقبلها 1أخرى. بعد مرة بذكره أمره جيؤ

وبـعـدها:  ـقـال و  المـصـير اـلـ وإـلـى نفـسـه اـلـ  وجيـحـذرك�متـعـالى: - ـقـوله2
ـّذرك�م -29جعمران:  {آل بالعبالد رءوف ال و نفسه ال جيح ـفـولدي اـبـن } ـقـال30 

ـّرره الثانية الجية تفسير جعند 2جعنه. جيغفلوا لئل للتأكيد :" ك

ـّل وتعالى:  -قوله3 ـّر م الذي بعض  لك�م لح ربـكـ�م ـمـن بآجـيـة جئتـكـ�م و  جعليـكـ�م ح
بآجية جئتك�م قد أني إسرائيل بني إلى ورسولالجية:  هذه قبل } وقال50جعمران: {آل
ـّرر الجـيـة تفـسـير جعـنـد ـفـولدي اـبـن } قال49جعمران: {آل ربك�م من الثانـيـة:"... ـكـ

3آجية. بعد بآجية جئتك�م أي ) تأكيد ًا (وجئتك�م
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ـوله4 ـالى:  -ـق ـذاتـع ـذي أـه ـذكر اـل ـ�م جـي ـ�م و  آلهتـك ـذكر ـه ـن ـب ـ�م الرحـم ـافرون ـه ـك
:ـد تكرجير تفسيرها:"... و جعند فولدي ابن } قال36{النبياء و الضمير-ه�م- للـّتأكـي

4الخير". بين و بينه الصلة لحيلولة و التخصيص،

)  إذ ـقـال لـهـ�م أـخـوه�م ـنـوح أل105كذبت ـقـو م ـنـوح المرـسـلين ( تعالى: -قوله5
) وـمـا108)  ـفـاتقوا اـلـ وأطيـعـون (107)  إني لك�م رسول أمين  (106تتقون (

) فاتقوا ال وأطيـعـون109أسألك�م جعليه من أجر إن أجري إل جعلى رب العالمين (
:ـّرره-أي ابن قال} 110{الشعراء ـّطاجعـة-تأكيـد ًا و بـالتقوى المر فولدي:" ك و ال

ـّن جعلى تنبيه ًا إذا فكـيـف ـطـاجعته وـجـوب جعلى جيدل طمع ترك و أمانته من واحد كل أ
ح َن". َطْع ح َم َطْجح َت 2ا

)  ول تجعـلـوا ـمـع اـلـ50ففروا إلى ال إني لك�م منه نذجير ـمـبين  (-قوله تعالى:6
ـ ٌر-أي ابن } قال51-50{الذارجيات:إلها آخر إني لك�م منه نذجير مبين فولدي:"تكرجـي

الثـاني و بـالمر، الول ليـّتصـل أو مـبين"-للتأكيـد نـذجير منـه لكـ�م قوله:"إني تكرجير
3بالتوحيد". الثاني و العمل، بترك إنذا ٌر الول أو بالنهي،

َطْجيد:-2 َطْرلِد الثاني:ال َّت
ـّرفـنـا أن سبق آـخـر،فنـقـول: تعرجيـفـ ًا ـلـه ـنـذكر أن ـبـأس ل و الترلدجـيـد، معـنـى جع

ـفـي العـلـوي حـمـزة اـبـن جيـحـي ـقـال أـخـرى. و جعـلـى جمـلـة بـنـاء إرالدة ـهـو الترلدجـيـد
ـّطراز:"الترلدجيد: أن ـّ�م المعاني، من لمعنى اللفظة تورلد ال ـّلدها ث بـهـا تعـّـلـق و بعينـهـا تر

4آخر". معنى

ذـكـره و أخرى، أسباب مع لكن ،و ذكره ابن فولدي من أسباب التكرار كثير ًا
للجيجاز: طلب ًا فقط، بذكرهما نكتفي و موضوجعين، في وحده

ولقد أخذ ال ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه�م اثني جعشر نقيبا وقال-قوله تعالى: 1
ال إني معك�م لئن أقمت�م الصلة وآتيت�م الزكاة وآمنت�م برسلي وجعزرتموه�م وأقرضت�م
ال قرضا حسنا لكفرن جعنك�م سيئاتك�م وللدخلنك�م جنات تجري ـمـن تحتـهـا النـهـار

فـي تعـالى قـال } و12{المائـدة:فمن كفر بعد ذلك منك�م فقد ـضـل سـواء الـسـبيل
ـّسورة: نفس لقد أـخـذنا ميـثـاق بـنـي إـسـرائيل وأرـسـلنا إليـهـ�م رـسـل كلـمـا ـجـاءه�م ال

ـون  ( )  وحـسـبوا أل تـكـون70رسول بما ل تهوى أنفسه�م فرجيقا كذبوا وفرجيقا جيقتـل
فتنة فعموا وصموا ث�م تاب ال جعليه�م ث�م جعموا وصموا كثير منه�م واـلـ بـصـير بـمـا

ـّرر الجـيـة:"... و ـهـذه تفـسـير جعـنـد ـفـولدي اـبـن  ـقـال}70{الماـئـدة:جيعملون أـخـذ ـكـ
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ـّن ليعـلـ�م و قـبـائحه�م ـسـائر جعلـيـه ليرـّتب هنا، الميثاق ـمـن ـكـان منهـ�م الميـثـاق نـقـض أ
1شـّتى". وجوه

ول ملك السماوات والرض وما بينهما جيخلق ما جيشاء واـلـ جعـلـى -قوله تعالى:2
وجيـعـذب ـمـن جيـشـاء وـلـ مـلـك بـعـدها: تعالى قال } و17{المائدة:كل شيء قدجير

فـي فـولدي ابـن }قـال18{المائـدة:السماوات والرض وما بينهما وإليه المصـير
ـّرره 2المبدأ". أمر الول جعلى رـّتب كما المعالد، أمر جعليه ليرـّتب تفسيرها:" ك

 -الثالث:المبالغة:3
و أحيانــ ًا، وحدها جيذكرها نجده و المبالغة، فولدي ابن جعند التكرار أسباب من

و التحرجي�م، و النهي و التقرجيع و كالتحذجير فيه جاءت الذي بالسياق جيقرنها أخر حين
نـبـدأ الن و غيرـهـا، و الشيء قدر تعظي�م و بالشيء، التوصية و الجيجاب و التوبيخ

ـّ�م المبالغة فولدي ابن أطلق التي الماكن بعض بذكر التي المواضع من بعض نذكر ث
أخرى: السياقات مع المبالغة اقترنت

أـلـ�م ـتـر أن اـلـ جيـسـجد ـلـه ـمـن ـفـي الـسـماوات وـمـن ـفـي الرض تـعـالى: -ـقـوله1
ـثير ـحـق ـاس وـك والشمس والقمر والنجو م والجبال والشجر والدواب وكثير من الـن

{الـحـج: جعليه العذاب ومن جيـهـن اـلـ فـمـا ـلـه ـمـن مـكـر م إن اـلـ جيفـعـل ـمـا جيـشـاء
ـّرر ابن قال}18 ـّق من تكثير في (كثير) مبالغة فولدي:"....ك 3العذاب". جعليه ح

ذلك مبلغه�م من العل�م إن ربك هو أجعل�م بمن ضل جـعـن ـسـبيله وـهـو تعالى: -قوله2
مبالـغـة ثانيـة العـلـ�م إجعالدة في فولدي:".... و ابن  قال}30{النج�م:أجعل�م بمن اهتدى

4جعنده". الخبرجين تماجيز كمال جعلى لداـّلة

ـّ�م كل ـسـيعلمون4كل ـسـيعلمون  ( تـعـالى: -ـقـوله3 اـبـن } ـقـال5-4{النـبـأ: ) ـثـ
ـّ�م و للمبالغة، فولدي:" تكرجير ـّن ) للشعار ( ث ـّد، الثاني الوجعيد بأ جعند الول قيل و أش

5للجزاء". الثاني و للبعث الول أو القيامة، في الثاني و النزع

قل جيا أهل الكتاب ل�م تكفرون بآجيات ال وال شهيد جعلى ـمـا تعمـلـونقوله تعالى:-4
)  قل جيا أهل الكتاب ل�م تصدون جعن سبيل ال ـمـن آـمـن تبغونـهـا جعوـجـا وأنـتـ�م98(

ـن } قال96-95جعمران: {آلشهداء وما ال بغافل جعما تعملون ـولدي:".... و اـب ـف
6له�م". العذر نفي و التقرجيع، في مبالغة الستفها م و الجيتين في الخطاب تكرجير

ـّكرون في خـلـق قوله تعالى:-5 الذجين جيذكرون ال قياما وقعولدا وجعلى جنوبه�م وجيتف
)191السماوات والرض ربنا ما خلقت ـهـذا ـبـاطل ـسـبحانك فقـنـا جـعـذاب الـنـار (

.247/ص:1ضياء التأوجيل، ج  1
 .232/ص:1المرجع السابق/ج  2
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)  ربـنـا إنـنـا192رـّبنا إـّنك من تدخل النار فقد أخزجيته وما للظالمين ـمـن أنـصـار  (
سمعنا منالدجيا جينالدي للجيمان أن آمنوا برـّبك�م فآمنا ربنا فاغفر لـنـا ذنوبـنـا وكـفـر جعـنـا

)  ربنا وآتنا ـمـا وجـعـدتنا جعـلـى رـسـلك ول تخزـنـا193سيئاتنا وتوفنا مع البرار  (
ـر فولدي:"....و ابن }قال193جعمران: {آلجيو م القيامة إنك ل تخلف الميعالد تكرجـي

ـّرع". في ) مبالغة ( رـّبنا 1التض

وجعلى الذجين هالدوا حرمنا كل ذي ظفر وـمـن البـقـر والغـنـ�م حرمـنـا تعالى: -قوله6
ـا أو ـمـا اختـلـط بعـظـ�م ذـلـك جعليـهـ�م ـشـحومهما إل ـمـا حمـلـت ظهورهـمـا أو الحواجـي

ـّرر الفـعـل146{النعا م: جزجيناه�م ببغيه�م وإنا لصالدقون }قال ابن فولدي:"....و ك
ـّر م – و أضاف الشحو م مبالغة في التحرجي�م". 2– ح

ـّرابع:التنصيص:4 -ال
ـّرر ـفـولدي:"....و اـبـن }ـقـال5{الفاتـحـة:نستعين إـّجياك و نعبد  إـّجياكتعالى: قوله ـكـ

3غير". ل به المستعان أـّنه جعلى للتنصيص الضمير

جعكسه: و التخصيص بعد -الخامس:التعمي�م5
ول جيحزنك الذجين جيسارجعون في الكفر إنـهـ�م ـلـن جيـضـروا اـلـ ـشـيئا تعالى: -قوله1

 إن الذجين اشتروا الكـفـرجيرجيد ال أل جيجعل له�م حظا في الخرة وله�م جعذاب جعظي�م  
اـبـن } ـقـال176جعـمـران: {آلبالجيـمـان ـلـن جيـضـروا اـلـ ـشـيئا ولـهـ�م جـعـذاب ألـيـ�م

أو المتخـّلفيـن، مـن نـافق مـن تخصـيص بعـد الكفرة لتعمي�م أو للتأكيد فولدي:"تكرجير
ـّد ـّرفوا الذجين الكتاب لهل تخصيص أو الجعراب، من ارت ثمن ًا ال بآجيات اشتروا و ح

4قلي ًل".

ومن جيطع ال ورسوله جيدخله جنات تجري من تحتها النهار ومن تعالى: -قوله2
ـّصل ابن } قال16{الفتح:جيتول جيعذبه جعذابا أليما ـد، أجمل و الوجعد فولدي:"ف الوجعـي

ـّ�م الوجعد، في مبالغة ـّل ـمـن وفقال: التعمي�م سبيل جعلى بالتكرجير ذلك خت�م ث ـّذبه جيـتـو نـعـ
ـّرره إـّنما و أليما جعذاب ًا ـّن ـكـ أجعـلـ�م اـلـ و اـلـترغيب، مـن أنـفـع هـنـا ـهـا الـّترهـيـب ل

5كتابه". بأسرار

الفصل: -السالدس: طول6

.160/ ص:1المرجع السابق/ ج 1
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)  أجيعدك�م أنك�م إذا34ولئن أطعت�م بشرا مثلك�م إنك�م إذا لخاسرون  ( تعالى: -قوله1
ـفـولدي:"... اـبـن }ـقـال35{المؤمـنـون:مت�م وكنت�م تراـبـا وجعظاـمـا أنـكـ�م مخرـجـون

ـّسن 1الفصل". )طول ( أـّنك�م تكرار ح

: الشعار:  – السابع7
اـبـن } ـقـال2-1{الخلص:  الـصـمد اـلـ أـحـد اـلـ ـهـو ـقـل:  تـعـالى  – ـقـوله1

ـّ�م ل�م من بأن (ال) للشعار لفظ فولدي: "...وتكرجير ـّق ل�م به جيس 2". اللوهية جيستح

– الثامن: التنبيه: 8
جعـلـ�م تعلـمـون ـلـو كل تعلـمـون ـسـوف كل ـثـ�م تعلـمـون سوف  كل: تعالى  - قوله1

3". للتنبيه : "... والتكرجير فولدي بن } قال5 – 3{التكاثر:  اليقين

}5{البـقـرة:المفلـحـون ـهـ�م أولـئـك و رـّبه�م من هد ًى جعلى  أولئك: تعالى - قوله2
ـّرر فولدي:"... و ابن قال ـّن جعلى تنبيه ًا الشارة اس�م فيه ك الـصـفات بتـلـك اـّتـصـافه�م أ

ـّل جيقتضي ـّن و الثرجين، من واحد ك لّل أ ، ٍف منهما ك 4غيره�م". جعن بها تمييزه�م في كا

)  ولقد مننا جعليك مرة أخـرى36قال قد أوتيت سؤلك جيا موسى  (تعالى: - قوله3
:ـّ�م قال بعدها }37-36{طه فلبثت سنين في أهل مدجين ث�م جئت جعلى قدر جيا ث

ـى70 {طه:موسى  ـّرره جعقيب ما هو غاجية الحكاجية للتنبيه جعـل }قال ابن فولدي:"ك
5ذلك".

النذار: و الوجعظ و الجعذار -الـّتاسع:إزاحة9
ـّظـلـة إـنـه ـكـان جـعـذاب جـيـو م جعظـيـ�م  (-قوله تعالى: 1 ـّذبوه فأخذه�م جـعـذاب جـيـو م ال فك

)  وإن ربك لهو العزجيــز190)  إن في ذلك لجية وما كان أكثره�م مؤمنين  (189
} قال ابن فولدي:" ـهـذا آـخـر القـصـص الـسـبع الـمـذكورة191{الشعراء:الرحي�م 

ـاجعلى سبيل الختصار، تسلية لرسول ال  ـر ـم ـه، و تكرجـي ـّذبين ـب ، و تهدجيد ًا للمك
ـّـصـ�م البـكـ�م و العـمـي ـّرر فيها لزاحة الجعذار بإشاجعة الخبار للوجعظ و الـنـذار لل ك

6الذجين ل جيعقلون.".

الحك�م: اقتضاء -العاشر:استقلل10
)  واـلـذي هـو جيطعمـنـي وجيـسـقين  (78الذي خلقني فهـو جيـهـدجين  (-قوله تعالى: 1

)  واـلـذي81)  والـذي جيميتنـي ثـ�م جيحيـيـن  (80)  وإذا مرضت فهو جيشـفين  (79

. 157 / ص:3المرجع السابق /ج 1
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}ـقـال اـبـن ـفـولدي:"تكرجـيـر79 {الـشـعراء:أطمع أن جيغفر لي خطيئتي جـيـو م اـلـدجين
ـّل واحد من الصلت مستقـّلة باقتضاء الحك�م". ـّن ك ـّدللة جعلى أ 1الموصول لل

الشرجعي: الحك�م جعشر: بيان -الحالدي11
وإن الذجين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربه�م وما ال بغافل -قوله تعالى:1

 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر} و قال بعدها:144{البقرة:جعما جيعملون
}قال149{البقرة:المسجد الحرا م وإنه للحق من ربك وما ال بغافل جعما تعملون

ـّرره لبيان تساوي ابن فولدي :"بالتاء للجمهور والياء لبي جعمرو ، وتقد م مثله ، وك
2حك�م السفر وغيره."

ـّل ما ظهر منها  –قوله تعالى :2 ـّن إ ـّررـهـا31{الـنـور: ول جيبدجين زجينته ـ�م ك } ـث
ـّنبعد هذه الجية فقال : ـّل لبعولته ـّرره فولدي ابن قال ول جيبدجين زجينتهن إ لبيان :"ك

ـّل من ـّل ل ومن البداء له جيح 3له". جيح

النسخ: توه�م جعشر: لدفع -الثاني12
ـّدة ـمـن أجـيـا م أـخـر وجعـلـى : تعالى -قوله1 فمن كان منك�م مرجيضا أو جعـلـى ـسـفر فـعـ

ـّررـهـا } ث�م184{البقرة: الذجين جيطيقونه فدجية طعا م مسكين  ـفـي الجـيـة ـهـذه بـعـد ك
ـّدة من أجيا م أخر جيرجيد اـلـ بـكـ�م اليـسـر ول : قوله ومن كان مرجيضا أو جعلى سفر فع

جيرجيد بـكـ�م العـسـر ولتكمـلـوا الـعـدة ولتـكـبروا اـلـ جعـلـى ـمـا ـهـداك�م ولعلـكـ�م تـشـكرون
: ـّل جُيتوه�م نسخه بتعمي�م من شهد".185{البقرة ـّرره لئ 4} قال بن فولدي :"ك

التذكير: إجيقاع جعشر: إرالدة -الثالث13
ـّكر إـحـداهما الـخـرى  –قوله تعالى : 1 ـّل إحداهما فـتـذ }282 {البـقـرة:أن تض

ـّكرها الخرى) إرالدة إجيـقـاع الـتـذكير ـّرر (إحداهما) ول�م جيقل (فتذ قال ابن فولدي :"وك
ـّضلل، إذ المعرفة المعالدة جعين الولى." 5جعلى صرجيح ما ُأسند إليه ال

ـّرابع14 :قرجينتها جعن الجملة جعشر:استقلل -ال
ـّل ال و ال جيعـّلمك�م و ال اتقوا  وتعالى: -قوله1 }ـقـال282{البـقـرة:جعلـيـ�م شئ بك

ـّرر ـفـولدي:" .... و اـبـن ـة ـكـ ـّث ـفـالولى الثلث؛ الجـمـل لـسـتقلل الجلـل جعـلـى ـحـ
ـمـن التعظـيـ�م في ألدخل لـّنه و لشأنه، تعظي�م الثالثة و بإنعامه، وجعد الثانية و التقوى،
6الكناجية".

العبارة: في الـّتوه�م جعشر:رفع -الخامس15
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ورسول إلى بني إسرائيل أني قد جئتك�م بآجية من ربك�م أـنـي أخـلـق تعالى:  -قوله1
لـكـ�م ـمـن الطـيـن كهيـئـة الطـيـر فأنـفـخ فـيـه فيـكـون طـيـرا ـبـإذن اـلـ وأـبـرئ الكـمـه
والبرص وأحيي الموتى بإذن ال وأنبئك�م بما تأكلون وما تدخرون ـفـي بـيـوتك�م إن

ـّرره ابن }قال49جعمران: {آل في ذلك لجية لك�م إن كنت�م مؤمنين ـ ـدفع فولدي:" ـك ـل
1اللهـّية". توه�م

ولك�م نصف ما ترك أزواجك�م إن ل�م جيكن لـهـن وـلـد ـفـإن ـكـان لـهـن تعالى: -قوله2
ـاء:ولد فلك�م الربع مما تركن من بعد وصية جيوصين بها أو لدجـيـن ـّ�م} 12{النـس ـقـال ـثـ

ـا :بعدها ولهن الربع مما تركت�م إن ل�م جيكن لك�م ولد فإن كان لك�م ولد فلهن الثمن مـم
ـّرره اـبـن }قال12{النساء: تركت�م من بعد وصية توصون بها أو لدجين ـفـولدي:" ـكـ

ـّل ـّ�م لئ 2أخرى". لدون بطائفة اختصاصه جيتوه

المعنى: جعشر:اختلف -السالدس16
ال الذي خلقك�م من ضعف ث�م جعل من بعـد ضـعف قـوة ثـ�م جعـلتعالى:  -قوله1

اـبـن } ـقـال54{الرو م:من بعد قوة ضعفا وشيبة جيخلق ما جيشاء وهو العلي�م القدجير
ـّن التكرجير مع التنكير فولدي:" و ـّخر ل ـّد م". جعين ليس المتأ 3المتق

ـّث و الـّتعاظ جعشر:تجدجيد -السابع17 الستيقاظ: جعلى الح
ـّسرنا لقد وتعالى:  -قوله1 ـّدكر مـن فهـل للـذكر القـرآن جي ابـن {القمـر:   }قـالمـ

ـّل في فولدي:" أجعالده ـّصة ك ـّل الستيقاظ جعلى حلّثا و للتعاظ تجدجيد ًا ق جعلــى تستولي لئ
ـّل شأن هكذا و الغفلة الناس 4القرآن". في تكرجير ك

ـّسامعين:  جعشر: تنفير -الثامن18 {الفـتـح:الجـعـراب ـمـن المخـّلـفـون لك سيقولال
سيقول المخلفون إذا انطلقت�م إلى مغان�م لتأخذوها ذرونا نتبعـكـ�م تعالى: قوله }و11
:أجيض ًا: قال } و15{الفتح قل للمخلفين من الجـعـراب ـسـتدجعون إـلـى ـقـو م أوـلـي

ـّرر ابن } قال16{الفتح:بأس شدجيد المخلـفـون- لبـشـاجعته – الـسـ�م ـهـذا فولدي:" ـكـ
ـّسامعين". تنفير ًا 5لل

جعشر:الجيقاظ: -التاسع19
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جيا قو م لك�م الملك اليو م ظاهرجين في الرض فمن جينصرنا ـمـن ـبـأستعالى: -قوله1
وقال الذي آمن جيا ـقـو م إـنـي أـخـاف جعليـكـ�مأجيض ًا: قال }و26{غافر:ال إن جاءنا

وجيا قو م إـنـي أـخـاف جعليـكـ�م جـيـو م التـنـالدأجيض ًا: قال و}30 {غافر:مثل جيو م الحزاب
:أجيض ًا: قال } و32{غافر جيا قو م إنما هذه الحياة اـلـدنيا مـتـاع وإن الـخـرة ـهـي

ـّرر ابن } قال39{غافر:لدار القرار مـسـتغرقون أـّنه�م له لح لمـّا نداءه�م فولدي:" ك
ـمـا جعـلـى ـتـوبيخه�م ـفـي مبالـغـة و ـلـه، بالمنالدى اهتمام ًا و له�م إجيقاظ ًا الغفلة، بحر في

1نصحه". به جيقابلون

الستحكا م: -العشرون: غاجية20
{الـرو م:وإن كانوا من قبـل أن جينـزل جعليهـ�م مـن قبلـه لمبلسـين تعالى: -قوله1

ـّرر ابن } قال49 ـّن جعـلـى ) لدلـلـة لـفـظ: ( قـبـل فولدي:" ـكـ غاجـيـة ـفـي ـكـان إبلـسـه�م أ
ـّدرجات". أقصى في بعده الواقع الستبشار فيكون الستحكا م، 2ال

ـقـد و أمثلتـهـا، بـعـض ـمـع ـفـولدي اـبـن جعـنـد التـكـرار أـسـباب بـعـض ـهـي ـهـذه
ـّخصناها ـّن المكان،و قدر ل و ـفـولدي اـبـن جعـنـد التـكـرار جـعـن لـيـس بحثنا موضوع ل
ـّل استحصاء أرالد ـمـن و الـسـباب، ـمـن القدر بهذا اكتفينا لذا الكتاب، في مواضعه ك

ال.   شاء إن أماكنها في فسيجدها الكتاب فليتتبع ذكرنا ما فوق المثلة من الزجيالدة

.57/ ص:4المرجع السابق/ ج  1
.217/ ص:3المرجع السابق / ج  2
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فولدي ابن جعند القرآنية الي الرابع:فواصل المبحث
اللغة: في الفاصلة -مفهو م1

ـّـصـل ـقـد و النـظـا م، ـفـي الخرزتين بين التي الفاصلة:الخرزة َطْـقـُد و النـظـ�م، ف جِع
ـّل بين جعل أي مفصل؛ ـّق بين الفصل: القضاء و خرزة، لؤلؤتين ك و الباطل، و الح

الجـسـد، أجعـضـاء من الفصيلة: القطعة بينهما:فيصل،و جيفصل الذي القضاء ذلك اس�م
الفصيلة:قطعة أصل الثير: "و ابن اللدنون،قال رهطه و جعشيرته الرجل فصيلة و

اـلــتي فـصــيلته العزجـيــز:" {و التنزجـيــل ـفــي و الـهــروي، حـكــاه الفـخــذ لـحــ�م ـمــن
ـبيل في فاصلة نفقة أنفق الحدجيث:"من في التي الفاصلة } و13تؤوجيه}"{المعارج: ـس
الـتي الـحـدجيث: أنهـا فـي تفسـيرها كـذا1الجر" من رواجية:"فله في ال،فبسبعمائة" و

نفسه،و مال بين و بينها جيفصل و ماله من جيقطعها قيل و كفره، و إجيمانه بين فصلت
ـّصلت لّـصـل؛ نظـمـه ـكـان إذا الِوشاح جيقال:ف أو مرجاـنـة، لؤـلـؤتين ـكـل جيجـعـل ـبـأن مف

 2واحد. لون من اثنتين كل بين تفصل جوهرة أو شذرة،
ـّصـلت آجيـاتتعـالى: قـوله فـي قيل و كـل بيـن }: أي133{الجعـراف:مف

بكتـابتعـالى: قـوله و مهلـة، اثنـتين هـذه،بيـن تـأتي و هـذه، تمضـي فصـل اثنتين
ـّصلناه 3بالفواصل. آجياته قيل: فصـّلنا و بـّيناه،   } أي52{الجعراف:ف

الصطلح: في الفواصل -مفهو م2
ـات للعلـمـاء و السجع، قرجينة و الشعر، كقافية الجية، آخر كلمة الفاصلة تعرجيـف

ـّدلدة ـّرة الفاـصـلة، معـنـى تحدجـيـد ـفـي متـعـ ـّرفونـهـا فـمـ الجـيـة،ـقـال آـخـر أـّنـهـا: كلـمـة جيع
ـّداني:"كلمة ـّص الول واـضـح؛ التعرجيفـيـن بين الفرق الجملة". و آخر ال الفاـصـلة جيـخـ

ـسـواء الجمـلـة، آـخـر كلمة الفاصلة جيعتبر الثاني و العمل، جعليه ما هو و الجية، بآخر
فيه تدخل أن مانع غير فهو آخرها، أو وسطها، أو الجية، أول في الجملة هذه أكانت

نـقـده ـلـذلك التعرجـيـف؛ ـفـي جعـيـب ـهـذا و الـصـطلحية، الفاصلة مع اللغوجية الفاصلة
جـيـو م بـــ ـلـه سيبوجيه تمثيل في له لدليل ول المصطلح خلف هذا فقال: و الجعبري

ـّن آجـيـة رأس لـيـس }و64{الكـهـف: نبغ كـّنا ما  }و105{هولد:جيأت ـمـرالده ل
4الصناجعـّية". ل اللغوجية الفواصل

ـّلني:" الفواـصـل بكر أبو قال و بـهـا جيقـع المقـاطع ـفـي متشـاكلة حـروف الباق
المعاني". إفها م

ـن الـجـراح/ ج 1 ـدة ـب ـي جعبـي ـة/ـحـدجيث أـب ـي المـسـند/مـسـند العـشـرة المبـشـرجين بالجـن ـد ـف /ص:1رواه أحـم
/وقال الرنؤوط:إسنالده حسن/مؤسسة قرطبة/القاهرة بدون (تط). و رواه البيهقي في1690،حدجيث:195

/ مكتـبـة78347/ـحـدجيث:171/ص:9)/ج163سنن الكبرى/ باب فضل النفاق في سبيل ال جعز و ـجـل(
ـّرمة:  م.1994لدار الباز/مكة المك

.521/ص:11لسان العرب/ابن منظور/ ج 2
.7406/ص:1تاج العروس/ الزبيدي/ ج 3
.218/ص:1. و خصائص التعبير القرآني, ج/236/ص:3 و التقان:ج/52/ص/1جينظر: البرهان:ج/  4
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ـّرق و ـّـمـا الي، رؤوس و الفواـصـل بـيـن اـلـداني جعمرو أبو ف فـهـي الفاـصـلة فـقـال:"أ
ـّما المنفصل الكل م و رأس، غـيـر و آجـيـة رأس جيـكـون ـقـد المنفـصـل الكل م و بـعـده، م
ـكـل لـيـس و فاـصـلة، آجـيـة رأس ـكـل غيرـهـا.و و آي رؤوس تـكـون الفواـصـل ـكـذلك
ـّ�م فالفاصلة آجية؛ رأس فاصلة جعـنـد الفاـصـلة تـقـع و الـضـربين"، تجمع و النوجعين، تع

بـهـا الـقـرآن جيتـبـاجين اـلـتي الطرجيـقـة وهي بها؛ الكل م لتحسين الخطاب في الستراحة
الجـيـة آـخـر أن الكلـمـان؛وذـلـك جعـنـدها جينفـصـل لـنـه فواـصـل؛ الكل م،وتسمى سائر
1بعدها. ما بين و بينها فصل

ـّصلت كتابتعالى: قوله من وأخذ ًا تـسـميتها جيـجـوز }،ول3{فصلت:آجياته ف
ـّن إجماجع ًا؛ قوافي ـّما تعالى ال ل جعـنـه القافـيـة ـسـلب وـجـب الـشـعر اـسـ�م جعـنـه ـسـلب ل

2المنع. جعلى خلف؛الجمهور القرآن؟ في السجع استعمال جيجوز هل أجيض ًا.....و

لدا م ـمـا لفظلّـيـا، خلـفـ ًا تـكـون أن تعدو ل مجيزجيه، و السجع نفاة بين المسألة و
جيقال: أن ضير فل التقليد، و التوجعر و التكلف جعن القرآن تنزجيه جعلى مـّتفقين الثنان

ـّن ـّر ل التسمية في التفاق و متكلف، غير فصيح لكـّنه سجعـّا القرآن في إ لدا م مــا جيض
3العيوب. من خلوه و الحسن و الجولدة بمعاجيير مقيسة غيره بين و بينه التفرقة

           
فولدي: ابن جعند المعنوجية وظيفتها و القرآنية الفواصل -ائتلف3

ـّـكـد تطرلد، حيث الفواصل مقاطع في المناسبة إجيقاع أن اجعل�م وـمـؤـّثر ـجـدا، متأ
المواـضـع وـمـن ، جعظيـمـا ـتـأثيرا النـفـس، ـمـن موقعه وحسن الكل م نسق اجعتدال في

ـّكد التي بـمـا فيـهـا الـشـيء وإجيـقـاع وأواـخـره، الكل م المناـسـبة: مـقـاطع إجيـقـاع فيـهـا جيتأ
جـعـن الكل م بـعـض خرج ل؛وإل أو المذكور للمعني مناسبة تكون أن بد فل جيشاكله،
بعض.

ـمـا ومنـه جيظهـر، ـمـا منـه لكـن ذلـك؛ جعـن تخـرج ل العظي�م القرآن وفواصل
ـّر جعـلـي جيطلـعـك الـبـاب وهذا للبيب، بالتأمل جيستخرج الـقـرآن، أـسـرار ـمـن جعظـيـ�م ـسـ

4به. جيدجيك فاشدلد

.52/ص:1البرهان/ج 1
.237/ص:3التقان/ج 2
.224/ص:1خصائص التعبير القرآني، ج 3
.69 ص: 1البرهان  /ج 4
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ـّن الذجين من فولدي وابن وخفاجـيـا التنزجـيـل أـسـرار جعـلـي ـبـالطلع جعليـهـ�م ال م
واتفاقهـا، القرآنيـة الفواصـل اختلف أسـباب بيـان فـي اجتهـد فقـد البيانية، إجعجازه

وجيكـشـف الفواـصـل ـهـذه جعند جيقف فنجده بها، ختمت التي الجية لموضوع ومناسبتها
ـّر الفواصل هذه من أمثلة بعض نسوق والن السبب، بيان مع اتفاقها، أو اختلفها س

فولدي: ابن جعند والمختلفة المتفقة
والمـحـ َّدث موضعين، في فاصلتين (اختلف المعني اتحالد مع الفواصل / اختلف1

: فولدي ابن جعند أمثلته ) ومن لطيفة بلغية لنكتة واحد، جعنه
وـمـن جيـشـاء لـمـن ذـلـك لدون ـمـا وجيغفر به جيشرك أن جيغفر ل ال إنتعالي:   -قوله1

جـاءت الـتي ـهـي الجيـة  } ـهـذه48{النـسـاء:  جعظيـمـا إثـمـا افترى فقد بال جيشرك
لـمـن ذـلـك لدون ـمـا وجيغـفـر به جيشرك أن جيغفر ل ال إنتعالي:  قوله الثانية ث�م أو ًل،
ـاء ـن جيـش ـال جيـشـرك وـم ـد ـب ـّل فـق ـدا ضــلل ضــ ـاء:  بعـي ـال116{النـس ـن  } ـق اـب

ـفـي الـسـاجعين الضـالين قـومه و طعمـة لقـصـة مناـسـبة بالضـلل، هـذه فولدي:"خـتـ�م
ـ�م و المعـصـومين، ـسـيد إـضـلل ـة خـت ـوله: المتقدـم ـدبـق ـترى فـق ـ ًا اـف ـ ًا إثـم جعظيـم
ـّرفين الكتاب أهل بقصة لتصالها 1اهـ" كثيرة أشياء في للكل�م،المفترجين المح

ــوله2 ــي مـــا لـــ  وتعـــالى: -ـق ــي ومـــا الســـماوات ـف {النســـاء: الرض ـف
ـّررت } فقد132،131،126 ـّرات، ثلث النساء سورة في الجية هذه تك ختمــت و م

غنلّيـا الـ كـان  وبقـوله: الثانيـة و محيطـا شـيء بكل ال كان  وبقوله: الولى
ـّر بـيـان ـفـي ـفـولدي اـبـن جيـقـول وكيل ـبـال كـفـى  وبـقـوله: الثالـثـة و حميدا ـسـ

الوـلـى الرض ـفـي ما و السموات في ما ل  و: الفواصل:"فقوله هذه اختلف
ـمـن بكـفـر تـضـرره لـعـد م تقرجـيـر الثانـيـة في و وصـّيته، لقبول تمهيد و لسعته، تقرجير
و لغـنـاه،  تقرجـيـر الثالـثـة و لغـنـاه، تمهـيـد و أـطـاع، ـمـن بطاجـعـة انتفاجعه جعد م و كفر،
2جعليه." جيتوكل لن تمهيد

ـرة:جيشعرون ل لكن و السفهاء ه�م إـّنه�م ألتعالى: - قوله3 ـال } و12{البـق بـعـد ـق
الجية هذه

:جيعلمون ل لكن و السفهاء ه�م إـّنه�م  أل:ـد فولدي ابن }جيقول13{البقرة تفـسـير جعـن
ـّصلت إـّنما الثانية:"و الجية لـنـه جيـشـعرون)؛ (بل قبلـهـا اـلـتي و جيعلمون)، (بل الجية ف
ـّن و السـفه، لـذكر طباقـ ًا أكـثر ـّق بيـن التمييـز و الـدجين أمـر جعلـى الوقـوف ل و الحـ

، ٍر إلى جيفتقر مما الباطل، ةّكر، و نظ ـّما و تف فإـّنـمـا الفـسـالد؛ و الفتن من فيه ما و النفاق أ
ةّطن بألدنى جيدرك ةّمل و تف 3اهـ". أفعاله�م و أقواله�م من جيشاهد فيما تأ

.209/ص:1ضياء التأوجيل /ج  1
.213/ص:1المرجع السابق/ ج  2
.14/ص:2المرجع السابق/ ج  3
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إـلـ ٌه ـمـن القياـمـة جـيـو م إلى سرمد ًا الليل جعليك�م ال جعل إن أرأجيت�م  قلتعالى: -قوله4
ـى سرمد ًا النهار جعليك�م ال جعل إن أرأجيت�م قلتسمعون أفل بضياء، جيأتيك�م ال غير إـل
-71{القصص:تبصرون أفل فيه تسكنون بليل جيأتيك�م ال غير إل ٌه من القيامة جيو م
ـّر بيان في فولدي ابن }قال72 الضـياء جيقابـل الفاصـلتين:".....لـ�م هـاتين اختلف سـ

و المتـنـان، مـعـرض ـفـي ـسـماجعه ـمـن النفس لنفرة و مقصولد، غير لكونه بالظل م؛
لدون فيه الليل نفع لنحصار النهار؛ في بالتصرف جيقابل ل�م و الليل في السكون ذكر

ـّن التـصـرف؛ ـفـي نفعه جينحصر ل�م النهار، وـلـذا جيـقـابله؛ مـمـا أـكـثر الـضـوء مـنـافع ل
ـّصل ـّن تبصرون)؛ (بأفل الليل و تسمعون)، (بأفل ف أكثر السمع من العقل استفالدة ل

و تبصــرون، أفل في منه أبلغ تسمعون)، (بأفل التوبيخ و البصر، من استفالدته من
1اهـ." أجعل�م ال

جيأتي: ما النوع هذا أمثلة من المعاني: و لختلف الفواصل -اختلف2
ـّنتعالى:  -قوله1 ـّث ـمـا و خلقـكـ�م في وللمؤمنين لجيات الرض و السموات في إ جيـبـ

مـن الـسـماء مـن اـلـ أـنـزل ما و النهار و الليل اختلف وجيوقنون لقو م آجيات لدابة من
ـا زرق ـه فأحـي ـد الرض ـب ـا بـع ـاح تصــرجيف و موتـه ـات الرجـي ـو م ءاجـي ـون لـق جيعقـل

لختلف الثلث، الفواـصـل اختلف تفـسـيرها:"و ـفـي فولدي ابن }قال6-3{الجاثية:
ـّن ذـلـك و الـمـدلول؛ و اـلـدليل ـفـي اـلـترقي رجـعـي جعـلـى الظهور، و الدقة في الجيات أ

أجعـلـى ـهـو اـلـذي الجيـقـان جعـلـى لدلي ًل الكائـنـات،فجعـلـت أظـهـر الرض و الـسـموات
ـّل بينهما ما و التصرجيف و الختلف في التأمل كان لما و الجيمان، لدرجات ـى ألد جعـل
ـّدلد لنه اليقين استحكا م لدلي ًل جـعـل الجعتـبـار و النـظـر فـيـه جيتـجـدلد و فحيـنـ ًا، حين ًا جيتج

2اليقين." و الجيمان مدار هو الذي التعقل جعلى

ـي أخرى آجية في }وقال229{البقرة:تعتدوها فل ال حدولد  تلكتعالى: -قوله2 ـف
هــذه جعند فولدي ابن } قال187{البقرة:تقربوها فل ال حدولد  تلكالسورة: نفس

آجـيـة ـفـي ـبـه المعـّبر تعتدوها ل من أبلغ تقربوها فل ال حدولد  تلكالجية:"
ـّن أخرى، 3الوامر...." في تلك و المناهي في هذه ل

قد البحر و البر ظلمات في بها لتهتدوا النجو م لك�م جعل الذي هو وتعالى:  -قوله3
ـّصلنا قــد مستولدع و فمستقر واحدة نفس من أنشأك�م الذي هو وجيعلمون لقو م الجيات ف
ـّصلنا النـجـو م ـمـع ـفـولدي:"ذـكـر اـبـن }ـقـال99-97{النعا م: جيفقهون لقو م الجيات ف

ـّن ـّن (جيفقـهـون) ؛ آلد م بني خلق مع ذكر و ظاهر، أمرها (جيعلمون) ل ـمـن إنـشـائه�م ل
4فطنة." استعمال إلى جيحتاج لدقيق مختلفة، أحوال بين تصرجيفه�م و واحدة نفس

.194/ص:3المرجع السابق/ ج  1
.98/ص:4المرجع السابق/ ج  2
.71/ص:1المرجع السابق/ ج  3
.288 /ص:1المرجع السابق/ ج  4
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التأوجيل ضياء في فولدي ابن الخامس: مصالدر المبحث
ـّن ـف الحضور ذلك ظاهرة سيلحظ ، فولدي ابن لتفسير المطالع إ ـدلد المكـّـث لـع

جعلـو م و التصـوف، و الفـقـه، و الـحـدجيث، و التفـسـير، فـي المراجع، و المصالدر من
ـكـثرة حـسـب تختـلـف المراـجـع و المـصـالدر ـهـذه و ، العـلـو م ـمـن غيرـهـا و القرآن،
ـّدلد لـّنه المؤـّلف؛ جعند ورولدها ـسـيعتمد ـمـا تفسيره، كتابة شروجعه قبل و البدء، منذ ه

ـّ�م ، أساـســّية مـصـالدر جعلـهـا و ، الفقه و الحدجيث، و التفسير، كتب من جعليه اخـتـار ـثـ
ـفـي إليـهـا جيرـجـع فرجعـّية، مصالدر جعلها و ، أخرى كتب ًا الساسـّية المصالدر هذه بعد

بعض.    لدون المواقف بعض
ـّن الحقيقة و و التفـسـير ـهـذا ـمـالدة جـمـع ـفـي وـسـط ًا منهـجـ ًا ـسـلك ـفـولدي ابن أ

الفـنـون، و العـلـو م مختـلـف ـفـي القيـمـة، الكـتـب ـمـن جمـلـة جعـلـى اجعتمد و اختصاره،
ـّما نفسه، جعند من المقـّيدة إضافاته جعن فض ًل ـو م ـمـن جعليه حصل م و الـسـلمـّية العـل
المالكية كتب جعن النقول جيكثر مالكي ًا، الحكا م آجيات تفسير في نجده العربـّية. و اللغة
ـّونـة و العرـبـي، لبـن القرآن أحكا م تفسير مثل الحدجيث، و الفقه، و التفسير، في المد

اـبـن و للقراـفـي، واـلـذخيرة الخرـشـي كشرح شروحه، و خليل مختصر و لسحنون،
أئـمـة ـمـن ذـلـك غـيـر و 1 اللـقـاني، الـسـل م جعـبـد و ، التنوجير في السكندري ال جعطاء

ـّمهات و المالكية ـحنون، بآراء مستشهد ًا نراه و المالكي، الفقه كتب أ ـهب، و ـس و أـش
و الـمـذهب متـقـدمي ـمـن القيرواـنـي زجـيـد أـبـي اـبـن و مـصـعب، أـبـو و القاـسـ�م، اـبـن

متؤخرجيه.
غيره�م إلى تجاوز بل فقط، الفقه في المالكية جعن بالنقل فولدي ابن جيكتف ل�م و

ـّصبه جعد م ليثبت ـّز جعن نق ًل له وجدنا فقد للمذهب، تع و ، الـسـل م جعـبـد اـبـن اـلـدجين جـعـ
ـي التحبير و التقان، و الجللين، في السيوطي و ، اللدنـّية المواهب في الشعراني ـف

ل جيذكر بن فولدي أسماء بعض الكتب التي جينقل منـهـا، و إـّنـمـا جـيـذكر المؤـلـف،  ـلـذا حاولـنـا البـحـث جـعـن 1
أسمائها و لكن ل�م نعثر جعلى الجميع، فاكتفينا بذكر أصحابها كما ذكرها.  
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إرـشـالد فـي القـسـطلني و البـاري، الفتـح ـفـي العسقلني حجر ابن و التفسير، جعلو م
و الـصـحيح، الجامع للفاظ التنقيح في الزركشي و البخاري، صحيح شرح الساري

. الشافعية أئمة من غيره�م ،و التنزجيل أنوار في البيضاوي
ـّما ـّرواجية جعل�م في مصالدره أ ـّكزة فهي ال لّول مر خاـصـة و الســّتة، الكـتـب جعلـى أ

السنن و الترمذي، وجامع مسل�م، الما م صحيح و البخاري، للما م الصحيح الجامع
ـّ�م السجثتاني، لداولد لبي ـّرواجية، كتب من جيتبعها ما ث الـسـنن و أحـمـد، الـمـا م كمسند ال

ـّدارقطني، السنن و للبيهقي، الكبرى غيرـهـا و النيـسـابوري، للـحـاك�م والمـسـتدرك لـلـ
تعالى. ال شاء إن مصالدره قائمة في ذكرها سيأتي كما

ـّما و ـّـمـت اـلـتي الكـتـب من جينقل فإـّنه النحوي؛ و اللغوي الجانب في أ ـبـذلك اهت
إجـعـراب ـفـي مختصره: المجـيـد و الندلسي، حـّيان لبي المحيط كبحر تفسيرها، في

ـّصفاقسي، المجيد القرآن مالك لبن الخلصة و للفيروزآبالدي، المحيط القاموس و لل
النحو. و اللغة كتب من غيرها و ، العكبري البقاء لبي القرآن إجعراب و ، الطائي

ـّما و ـّوف؛ في مصالدره أ ـمـن جعـنـه جينـقـل الغزاـلـي، حامد بأبي متأث ٌر فإـّنه التص
ـّدرر، و اـلـدجين، جعـلـو م إحياء كتابه ـّرـجـا اـلـ كـتـاب و القـشـيري، الـمـا م كـتـب جعـلـى مع

ـّرجعاجـيـة و ، أحـمـد للـمـا م الزـهـد و ، المـبـارك لـبـن الزـهـد و المحاـسـبي للـحـارث ال
غيره�م.
ـّما و العقـيـدة كنـظـ�م التوحيد، في الشعرـّجية كتب جعلى جيعتمد فإـّنه ؛ العقيدة في أ
ـّطاهر للشيخ الكبرى السنوسـّية العقيدة و بقلمه، للسنوسي الوسطى ـن غيرها و ، ال ـم

التوحيد. في الشاجعرة كتب
ـّر ما جميع في فولدي ابن و لدقـيـق نقـلـه، ـفـي أمين المراجع، و المصالدر من م

ـّرف إذا و إحالته، في ـّص في تص ـالمعنى نقـلـه أو ، اختصره أو ، المنقول الن لدون ـب
كـّله. ذلك إلى جيشير اللفظ،

ـهـذا ـمـن اـسـتقرجيناها اـلـتي المراـجـع و المـصـالدر بـعـض لسرلد نتوـّقف الن و
ـّسمها و الكتاب، ورولدـهـا ـكـثرة حـسـب نرـّتبـهـا و ، تحته تندرج التي جعلمها حسب نق

ـّ�م القدمـّـيـة، اجعتـبـار لدون الكتاب، في ـّص ـثـ مـصـالدر باجعتبارـهـا ـبـالكل م بعـضـها نـخـ
فولدي: ابن جعند أساسـّية

لّول1  التفسير: في مصالدره -أ
(ت: الثـعـالبي مخـلـوف ـبـن الرحـمـن ،لعـبـد الـقـرآن تفـسـير ـفـي الحـسـان -الجواهر1

هـ)875
اـبـن اـلـ جعـبـد الخـيـر، أبو الدجين، ناصر التأوجيل،للقاضي، أسرار و التنزجيل -أنوار2

).691:  قيل و هـ685،(ت: الشافعي البيضاوي، محمد بن جعمر
المـعـافري العرـبـي ـبـابن المـعـروف اـلـ جعـبـد ـبـن محـمـد بـكـر لبي القرآن -أحكا م3

هـ).543،(ت: المالكي
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بالخازن، المعروف محمد بن جعلي الدجين، لعلء التنزجيل، معاني في التأوجيل -لباب4
هـ).741(ت:

ـّرـّباني، الكل م تفسير في الماني -غاجية5 ـّلمة ال إسـماجعيل بـن أحمـد الدجين شهاب للع
هـ).893(ت: الكور

ـّلـمـة التأوجيل حقائق و التنزجيل -مدارك6 ـبـن أحـمـد ـبـن اـلـ جعـبـد البرـكـات أـبـي ،للع
هـ).711قيل:  و710النسفي،(ت: محمولد

كلهـمـا تلخيـصـه، و ، الـقـرآن تفـسـير ـفـي المتبـصـر، ـتـذكرة و المتذكر، -تبصرة7
). هـ680(ت: الكواشي الموصلي رافع بن حسن بن جيوسف بن لحمد

جعـمـر ـبـن محمد المعالي، أبو الدجين، فخر للما م )، الغيب (مفاتيح الكبير -التفسير8
ـّرازي، الحسين بن ـّري خطيب بابن المعروف ال هـ).606،(ت: ال
ـّرر9 ـّق جعبد محمد، ،لبي العزجيز الكتاب تفسير في الوجيز -المح ـبـن ـغـالب ـبـن الح

هـ).546(ت: جعطـّية
أحـمـد ـبـن محمد الدجين، جلل بالتكملة) للمامين؛ فولدي بن جيسميه (و -الجللين10

بـكـر أـبـي ـبـن الرحـمـن جعـبـد اـلـدجين، جلل الـمـا م، هـ) و864(ت: الشافعي المحـّلى
هـ)911(ت: السيوطي

الطـبري(ت: جرجيـر بـن محـمـد جعـفـر لبي القرآن، آي تأوجيل جعن البيان -جامع11
هـ).310

ـّمنه لما المبـّين و القرآن لحكا م -الجامع12 ـي الفرقان آي و السـّنة من تض ـد ،لـب جعـب
هـ).671(ت: القرطبي المالكي الخزرجي النصاري أحمد بن محمد ال

هـ).745(ت: الندلسي جيوسف بن محمد حـّيان لبي المحيط -البحر13
ـّرواجية: و الحدجيث في -ثانيا:مصالدره2 ال
(ت: البخـاري إسـماجعيل بـن محمـد الـ جعبـد لبـي المختصـر الصـحيح -الجـامع1

هـ).256
ـّجاج بن مسل�م الحسين لبي مسل�م -صحيح2 هـ).261(ت: النيسابوري الح
هـ).275(ت:  السجثتاني الشعث بن سليمان لداولد لبي -السنن3
هـ).279:  وقيل275(ت: الترمذي جعيسى بن محمد جعيسى لبي -السنن4
(ت: النـسـائي شـعيب ـبـن أحـمـد الرحـمـن جعـبـد الـصـغرى(المجـتـبى) لـبـي -السنن5

هـ).303
قـيـل:  و275(ت:  القزوجيـنـي جيزجـيـد بـن محـمـد ماـجـة اـبـن اـلـ جعـبـد لـبـي -الـسـنن6

هـ).273
هـ)241(ت: حنبل بن أحمد ال جعبد لبي -المسند7
النيـسـابوري الـحـاك�م اـلـ جعـبـد بن محمد ال جعبد لبي الصحيحين جعلى -المستدرك8

هـ).405(ت:
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البـسـتي حـّـبـان ـبـن محـمـد حات�م لبي والنواع التقاسي�م المسمى حـّبان ابن -صحيح9
هـ).354(ت:
 هـ).385(ت: الدارقطني جعمر بن جعلي الحسن لبي -السنن10
هـ). 458(ت: البيهقي الحسين بن أحمد بكر لبي الكبرى -السنن11
الطبراني. القاس�م لبي الوسط و الكبير -المعج�م12
الحالدجيث: شروح في مصالدره -ثالثا3
هـ).923(ت: للقسطلني البخاري صحيح شرح الساري -إرشالد1
(ت: العسـقلني حجـر بـن جعلـي بـن لحمـد البخـاري صـحيح شرح الباري -فتح2

هـ).852
هـ).855(ت: العيني للما م البخاري صحيح شرح القاري -جعمدة3
هـ).794(ت: الزركشي الدجين لبدر الصحيح الجامع للفاظ -التنقيح4
الفقه: في مصالدره -رابعا4
ـّزي اـبـن محمد بن لمحمد المالكية مذهب تلخيص في الفقهية -القوانين1 الكـلـبي الـجـ

هـ).758(ت:
هـ) .1015(ت: السنهوري محمد بن لسال�م الخليل مختصر -شرح2
النووي. زكرجيا بن جيحيى للما م -الحلية3
هـ).767(ت: المالكي الجندي إسحاق ابن لخليل -المختصر4
).1102(ت: الخرشي جعبداه بن محمد ال جعبد لبي الخليل مختصر -شرح5
هـ).684(ت: القرافي إلدرجيس بن لحمد المالكية فروع في -الذخيرة6
ـبـالمواق الـشـهير الغرـنـاطي جيوـسـف ـبـن لمحـمـد الخليل لمختصر الكليل و -التاج7

هـ).897(ت:
هـ).1099(ت: الزرقاني الباقي جعبد لمحمد الخليل مختصر -شرح8
(ت: المـصـري اللـقـاني اـلـدجين ناـصـر محـمـد ال جعبد لبي الخليل مختصر -شرح9

هـ).958
محمد بن جعلي الرشالد لبي خليل مختصر حواه ما تحرجير في الجليل -المواهب10

هـ).1066(ت: الجهوري
اللغة: في -خامس ًا: مصالدره5
هـ) .672(ت: مالك ابن الدجين جمال محمد ال جعبد لبي -الخلصة1
هـ).817(ت: آبالدي الفيروز الشيرازي جيعقوب بن لمحمد المحيط -القاموس2
ـّن ما -إملء3 لـبـي الـقـرآن، جميع في القراءات و الجعراب وجوه من الرحمن به م

هـ).616(ت: العكبري الحسين بن ال جعبد البقاء
هـ).437(ت: القيسي طالب أبي بن لمكي القرآن، غرجيب من المشكل -تفسير4
جامعة: -مصالدر6
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هـ).505(ت: الغزالي محمد بن محمد حامد لبي الدجين جعلو م -إحياء1
ـّـشـفا2 ( اليحـصـبي موـسـى ـبـن جعـيـاض للقاـضـي ، المـصـطفي حـقـوق بتعرجـيـف -ال

هـ).544
فنقول: فولدي ابن جعند الساسية المصالدر جعن بإجيجاز نتكل�م الن و

التفـسـير الثعالبي: هذا الرحمن جعبد زجيد لبي القرآن، تفسير في الحسان -الجواهر1
جعـشـر مـنـه تقرأ تكالد فل كثير ًا جعنه نقل وقد ، فولدي ابن جعند الساسية المصالدر من

ـّل القل، جعلى صفحات العلمـيـة الماـنـة ـفـولدي ابن التز م قد و نق ًل، له وجدت قد و إ
الثـعـالبي {ـقـال } أو الجواهر الكل م:{ وفي أول في جيقول جعنه نقل فإذا جعنه، نقله في

كلمه، انتهى (اهـ) أي بـ له جيرمز كلمه انتهى إذا الحسان} و الجواهر في {و } أو
ـّول و أخيـر ًا نقـول الـذي و بعضـها، فـي جيختصر و الماكن بعض في النقل جعنه جيط

جمـع فـي فـولدي ابـن جعليهـا اجعتمد التي الساسـّية المصالدر من إـّنه الكتاب، هذا جعن
تفسيره. مالدة

ـّل ل الكـتـاب ـهـذا البيـضـاوي: و للقاـضـي التأوجيل، أسرار و التنزجيل -أنوار2 نق ًل جيـقـ
ـّدمة منذ جعنه بالنقل فولدي ابن بدأ قد و السابق، المصدر جعن النقل أكثر و الكتاب، مق
ـّد م و مختلـفـة، أماكن في جعنه الجـمـع جعـنـد الثـعـالبي كل م جعـلـى كلـمـه ـفـولدي اـبـن جيـقـ

ـفـي جيـقـول و كلمه جيذكر آحيان ًا و }، البيضاوي :{قال جعنه النقل جعند جيقول و بينهما،
ـّن جيمكن البيضاوي}،و النهاجية: {قاله ـّـشـاف بتفـسـير اـسـتفالد ـفـولدي اـبـن الـقـول: ـبـأ الك
ـة البلـغـة ـفـي البيـضـاوي تفـسـير جـعـن للزمخـشـري ـّن القرآنـي البيـضـاوي تفـسـير ل

ـّشاف، مختصر فيه.  التي الجعتزالت ترك مع للك
ـبـآراء جيتعـلـق فيـمـا جعمدة التفسير هذا فولدي ابن العربي: جعل لبن القرآن -أحكا م3

و ، كلـمـه جعـلـى جيعـّـلـق و ، المواـضـع بـعـض في جعليه جيستدرك و الفقه، في المالكـّية
لموـضـوع مناـسـب ًا جـيـراه ـمـا المؤلف أقوال من القتباس هو هذا من النقل في أسلوبه

{و } أو الحـكـا م في العربي ابن :{قال جيقول منه نقل إذا و تفسيرها، جيرجيد التي الجية
ذلك.          غير }و الحكا م في {و } أو العربي لبن الحكا م في
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بيان في السولدان ضعفاء كفاجية الثالث: كتابه الفصل
                 تفسير

القرآن                                 

التي: النحو جعلى مباحث ثلثة فيه و                    
ـّول: التعرجيف المبحث تأليفه. سبب و بالكتاب ال
جعامة. بصورة الكتاب في الثاني: منهجه المبحث
و السولدان ضعفاء كفاجية بين الثالث: المقارنة المبحث

التأوجيل. ضياء
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ـّول: المقصولد المبحث تأليفه سبب و الكتاب بعنوان ال
تمهيد: 

ـّوه أن بنا جيحسن الكتاب، هذا بدراسة نبدأ أن قبل ـابقة الدراسات بذكر نن ـذا الـس لـه
ـا وإن الكـتـاب، ـد ـسـبق، فيـمـا ذكرناـهـا ـقـد كـّـن الـسـابقة الدراـسـات جـعـن الـحـدجيث جعـن

التأوجـيـل ـضـياء هو الذي أصله جعن ال مـّيزه قد التفسير هذا : إن فنقول ، للموضوع
ـمـن والدارـسـون المحقـقـون ـلـه فوجد ، جيدة وخدمات بدراسات التنزجيل، معاني في

حـقـق ـمـن ومنـهـ�م ، كـلـه ولدرسه الكتاب حقق من فمنه�م والكليات، الجامعات أساتذة
له: المحققين أسماء وهاك ، ولدرسه أجزائه بعض
كفاجـيـة كـتـابه ـمـن الول الـجـزء وتحقيق وجعلمه  : حياته فولدي بن ال جعبد-1

القرآن. تفسير بيان في السولدان ضعفاء
بكر. أبو الحاج * الباحث: الحسن

. اللدغيري السل م جعبد * المشرف: الدكتور
العليا/ الرباط/المغرب. للدراسات الحسنية الحدجيث * المؤسسة: لدار

.  م1998:  / الموافق هـ1418:  * التارجيخ
 .630:  الصفحات *  جعدلد

الـقـرآن تفسير بيان في السولدان ضعفاء كفاجية كتاب من الول الجزء -  تحقيق2
.

صكتو. فولدي بن جعثمان * الجامعة:جامعة
الـدكتوراه ـشـهالدة لنيل العليا الدراسات كلية إلى مقدمة * الدرجة:رسالة

. السلمية الدراسات في
. شوني مولدي : محمد *الباحث
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أـكـثر جـعـالدة و جـعـالدته، ـهـو كـمـا كـتـابه مقدمـة ـفـي كـتـابه اسـ�م ـفـولدي ابن ذكر
المنـهـج و للكـتـاب ـتـأليفه ـسـبب ذـكـر أن بـعـد فقال مؤـّلفاته�م، في العلماء و المفسرجين

1القرآن". تفسير بيان في السولدان ضعفاء كفاجية سميته فيه:"و وضعه الذي

جيجعـلـه أن أرالد لـنـه التفـسـير؛ هذا جعنوان اختيار في مدقق ًا فولدي ابن كان لقد
لّل المنـهـج اـّتـبـع أـّـنـه حـيـث تعالى؛ ال كتاب ألفاظ بيان في سلكه الذي المنهج جعلى لدا

ـّلب، من للضعفاء المثل من البيان بنبذة الستفالدة جيرجيدون الذجين الناس سائر و الط
، ٍف الكـتـاب جيـكـون و الـمـذاهب، أئـمـة و العلـمـاء أـقـوال التفاـسـير ـسـائر جـعـن لـهـ�م ـكـا

ـّوـلـة، و الـقـوال تفاـصـيل جعـلـى اـشـتمل لـنـه التأوجـيـل)؛ أـصـله( ـضـياء جـعـن و المط
ـمـن ذـلـك غـيـر و البلـغـة، و الجعراب، و النحو، و التفسير، و الفقه، في مناقشتها،

ـّدة العلو م التفسير. جعل�م من المستم
وسط التفسير: هو هذا جعنوان في ورلدت بكلمة: ( السولدان) التي المقصولد و

ذـلـك ـفـي التفـسـير بـهـذا اـسـتفالد ـقـد و الـسـنغال، إـلـى تـشـالد أي: من إفرجيقيا؛ غرب و
ـصـاحبه، ـشـهرة الكـتـاب اقتـبـس و كـّلـهـا، المناطق هذه أهل هذا، وقتنا في و الوقت،
ـّلب. و العلماء جعند الفاق في فانتشر الط

ـفـولدي اـبـن اختـيـار لدـّقـتـه؛ و التفـسـير ـهـذا جعـنـوان  براجـعـة جعـلـى جـيـدل مـمـا و
ـّن ذلـك و (التفسـير) فيـه، لمصطلحي: (البيان) و القـرآن ألفـاظ (البيـان) مـن لفـظ أ

(التفـسـير) (التأوجـيـل) و لفـظـي من القرآن، في ورولد ًا الكثر اللفظ أـّنه كما الصيلة؛
ـّل جيرلد ل�م الذي ـّرة إ ول جيأتوـنـك بمـثـل إل جئـنـاك ـبـالحقتـعـالى: ـقـوله ـفـي واحدة، م

ابـن المـا م قبـلـه مـن و فـولدي، اـبـن أحسن قد و }،33{الفرقان: وأحسن تفسيرا
بـيـان ـفـي الـسـولدان ـضـعفاء بـــ:( كفاجـيـة تفـسـيره الول ـسـمى حـيـث الطبري، جرجير
ـمية هي و القرآن)، آي تأوجيل جعن البيان بـ:(جامع الثاني القرآن) و تفسير ـة تـس لدقيـق

ـّضـل حيـث كتابيهما؛ وضع من أرالداه الذي المعنى جعن معـّبرة و لفظـي  اسـتعمال ف
المصــطلحات هذه بين جمع فولدي ابن كان إن و التفسير لفظ جعلى التأوجيل، و البيان
الضياء. و الكفاجية تفسيرجيه في الثلثة

ـّوته نـظـر ًا المـجـال، ـهـذا ـفـي بالشيوع الحق هو البيان لفظ كان و ِّدللـّـيـة لـقـ ال
(ح َبِّيـ ٌن) و بـأـّنه القـرآن وصـف فقـد الكرجيـ�م، القـرآن فـي ورولده كـثرة إلـى بالضافة

. و قد سمي هذا التفسير بتسميات أخرى غير هذا منها:"كفاجـيـة1/ص:1مقدمة كفاجية ضعفاء السولدان/ج 1
أهل السولدان في تفسير القرآن" و أخبرت أنه مشهور في غينيا باس�م:"مختصر أهـل السـولدان". و طبعـت
الكتاب مطبعة توزجيع المكتبة الحدجيثة ببيروت باس�م آخر و هو:"كفاجية أهل الجيمان في تفسير القرآن"، لكن

الصحيح ما ذكرناه من تسمية المؤلف بنفسه.
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َطْي ٌن) و (ح َبح َيا ٌن) و َطْبح َيا ٌن) و (ُمِب َطْيح َن ٌة) و (ح َبِّيح َنا ٌت) و آجيات فيه (ِت فإذا قرأناه تعالى: قال (ُمِب
1}.19{القيامة:)19)  ث�م إن جعلينا بيانه  (18فاتبع قرآنه  (

ـّما و حـيـث المقدـمـة في المؤلف جعند مب َّين فإـّنه التفسير؛ لهذا تأليفه سبب جعن أ
ـّمـا اـبـن محمد ابن ال جعبد ال إلى الفقير قال:" جيقول ـّن جعثـمـان:ل ـّي الـ مـ بإكمـال جعـلـ

السبع القراءات ببيان حاف ًل كان و التنزجيل)، معاني في التأوجيل القرآن(ضياء تفسير
و البلـغـة، و العربـيـة اللـغـة جعـلـو م بيان و الفروع، في الربعة الئمة أقوال بيان و

ـّـمـا ذـلـك غـيـر و السراجيا، و الغزوات ترتيب و الصول، ـّل جيعرـفـه ل م ـطـالعه ـمـن إ
ـّرفت الضعفاء، لذلك جعنه فضعف فيه، لما مستحضر ًا ـّـمـة ص لـهـ�م، تلخيـصـه إـلـى اله

ـّد ل ما جعلى و مالك، مذهب مشهور جعلى و فقط، ورش رواجية جعلى مبنلّيا جعلو م من ب
2القصص". و البلغة و العربـّية

لـهـ�م فاختـصـر الطلب، ـمـن الـضـعفاء هؤلء لرغبة فولدي ابن استجاب قد و
ـد بسيط بأسلوب التأوجيل، ضياء كتابه من الكرجي�م القرآن تفسير الختلـفـات جـعـن بعـي
ـّل الربعة، بالمذاهب المتعـّلقة الفقهية بيانـهـا جـيـذكر و الـمـالكي، المذهب جعن جاء ما إ

ـّـّ�م لمفرلداتها، توضيح و شرح طرجيق جعن و الـشـرجيعة أحـكـا م و النزول أسباب جيذكر ث
ـّن الـقـول؛ جعـمـو م جعلى المالكي،و المذهب خصوص ًا منها، الفقهية المسائل تفـسـير ـفـإ

3المعاصر. المسل�م إليه جيحتاج  معاص ٌر قٌّي�م كتا ٌب السولدان ضعفاء كفاجية

السولدان ضعفاء كفاجية تفسيره في الثاني: منهجه المبحث
ـهـذا و التأوجـيـل، ـضـياء تفـسـيره ـفـي ـفـولدي اـبـن منهج لدرسنا أن سبق أننا بما

ـّد فل له، مختصر هو الكتاب بينهـمـا، المنهجـّـيـة الملـمـح أـكـثر في اـّتفاق وجولد من ب
ـفـي ـفـولدي ابـن  منهـج جعـن الكل م فـي الختـصـار سـنحاول المبـحـث هـذا ـفـي فإـّننا

و أـصـله، منهـج جـعـن الـحـدجيث جعـنـد بالتفـصـيل ذـلـك جـعـن تكـّلمـنـا ـقـد لكونـنـا الكفاجـيـة؛
التفـسـيرجين بـيـن المقارـنـة نـقـاط ـنـذكر أن الكفاجية، في منهجه ذكر بعد كذلك سنحاول
السلوب. و المنهج في بينهما الفرق ليـّتضح

لـهـذا تأليفه سبب جعن فيها تحـّدث مختصرة، بمقدمة التفسير هذا فولدي ابن بدأ
ـّ�م التأوجـيـل)، (ـضـياء الول تفـسـيره اختصار في سلكه الذي منهجه بـّين و التفسير، ـثـ

ـفـي ـشـرع ذـلـك بعـد و القرآن)، تفسير بيان في السولدان ضعفاء تسميته:(كفاجية ذكر
ـّمته سيصرف أـّنه المقدمة في ذكر كما الكتاب، أول في منهجه تطبيق تلخيص إلى ه

ـّكرة ـمـالدة مناـهـج المفـسـرجين للـسـنة الرابـعـة، ـشـعبة الـقـرآن و الـحـدجيث،الجامـعـة الـسـلمـّية 1 انـظـر: ـمـذ
.2بالنيجر/إجعدالد: لد. إلدرجيس الطـّيب، ص:

.1/ص:1كفاجية ضعفاء السولدان/ج 2
.41-40تحقيق الجزء الول للكفاجية/ لد.شوني/ص: 3
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ـّطره ما و فـقـط، ورش رواجـيـة جعـلـى الرواجـيـات ذـكـر في اقتصر حيث الصل؛ في س
ـّد ل ما جعلى و مالك، مذهب جعلى المذاهب من و البلغــة و العربـّية، جعلو م من منه ب

ـة في فإـّنه للبسملة، تفسيره جعند نقف ما جعند ذكرنا ما حقيقة نجد القصص، ـ�م الكفاجـي ـل
ـكـون ـفـي الئـمـة كل م ذـكـر حـيـث التأوجـيـل، ـضـياء ـفـي ذكرها التي الخلفات جيذكر

ـّل أول في آجية البسملة المـبـارك، ابن قول فذكر فقط، الفاتحة من آجية هي أو سورة، ك
1الشافعي. و مالك، و

ـّما و ـمـن جعلـيـه تـشـتمل ـمـا و اللغوجـيـة، المـفـرلدات معاني بيان في منهجه جعن أ
النبيــل، الغرض هذا لتحقيق منتظم ًا منهج ًا سلك  فإـّنه ألدبـّية؛ فنون و بلغية، سمات
ـّص أما م فيقف لّوقا القرآني الن ـّوته إلـى جينظـر و جماله، متذ و ألفـاظه، خـواص فـي قـ
ـمـن جعلـيـه جيـشـتمل ـمـا و معنى، و فكرة من فيه جيشيع ما و صوره، و تراكيبه روائع
، ٍذ و موسيقى، و خيال جيراجعي بارجع ًا، نق ًل القارئ إلى فينقلها الغراض جيستنبط جعندئ

للنـصـوص تحليلتـه مـن النـمـاذج بعـض إلـيـك و الـسـاليب، مـن المـقـا م جيناـسـب مـا
ـّن إـلـى أشار حيث المعاني؛ ألداء في اللفاظ لدـّقة بيانه جعند القرآنـّية الـغـراض ـمـن أ
و المـخـاطب، كراـمـة جعـلـى حفاظ ًا الكل م، جيشين ما رفع القرآن جيسوقها التي الجليلة
وما كـنـت بـجـانب الغرـبـي إذ قـضـينا إـلـى موـسـى تعالى: قوله في لحرمته، صون ًا

}قال ابن فولدي:" إـّنـمـا جعـّـبـر44 {القصص:) 44المر وما كنت من الشاهدجين  (
ـّل جينفي جعنه ـكـونه بالـجـانب الجيـمـن، إـشـارة إـلـى أـّـنـه ـلـ�م جعنه في محمد بالغربي، لئ

.2جيزل بالجيمن مذ كان في ظهر آلد م جعليه السل م"
و كان ابن فولدي جيحـّـلـل بـعـض المـسـائل البلغـّـيـة الدقيـقـة ـفـي تفـسـير بـعـض

)56 وـمـا خلـقـت الـجـن والـنـس إل ليعـبـدون  (الجـيـات، كـمـا ـفـي ـقـوله تـعـالى:
ـّذارجيات: ـّل بخـلـق تـتـأـّتى ـبـه منـهـ�م56{اـلـ ـّروا جعظـمـتي، أو إ } ـقـال اـبـن ـفـولدي:"ليـقـ

ـّما أمرـهـ�م بالعـبـالدة بعـد الخـلـق، ـشــّبه العبالدة، و ال تعالى ل جعـّلة له في فعله؛ لكن ل
ـّ�م اـسـتعير الل م اـلـتي ـهـي تعقب العـّلة الغائـّية جعن المعلول، فاستعير لها اس�م العـّلة ـثـ
ـّن استعارة الل م تابعة لستعارة العـّلة، جعلـى ـمـا هـو للعـّلة، فهي الستعارة تبعـّية؛ ل

.3معروف في جعل�م البلغة"
ـّي، و جعلى هذا الساس، جينهض جعبد ال لبناء البلغة القرآنية جعـلـى ـسـند ـقـو
ـابع ـمـن من واقع العلو م العربية الصيلة، و كان جيقـّلد أحيان ًا السابقين، و هو تقليد ـن
ـّجه آراءه�م، و جيقابل بينها ليبني الثقة و الصالة ل العاطفـّية و المحسوبـّية إذ كان جيو

.1/ص:1. و قارن بالكفاجية ،ج8/ص:1انظر: ضياء التأوجيل/ج 1
ـّلمة جعبد اـلـ اـبـن ـفـولدي/513/ص:2كفاجية ضعفاء السولدان/ج 2 . وانظر أجيض ًا: البلغة القرآنـّية لدى الع

. 101 م/ ص:1997لد.جعبد الباقي شعيب أغاكا، حوليات الجامعة السلمية بالنيجر/ العدلد الثالث/
.696/ص:2الكفاجية،ج 3
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ـد ـال جعـن ـدأ الحتـم ـّر بمـب ـ ـا زاغ بعضــه�م، و جيـق ـد ـم ـد ًا، و جيعارضــه�م جعـن ـو ًل جدجـي ـق
1القتراح.

ـّده لتلقـيـن تلـمـذته، الـقـدر اـلـذي و هكذا استقا م لعبد ال المنهج التـطـبيقي، و ـقـد أجـعـ
ـو ـالد جيخـل ـّل أـّنه  ل جيـك جيحتاجون إليه، و كان كعالدته جيراجعي ظروفه�م و مستوجياته�م، إ

من النزجعات المنطقـّية؛ إذ كان جيحاول تخرجيج الحقائق تخرجيج ًا جامع ًا مانع ًا.
و مما نلحظه من صنيع ابن ـفـولدي ـفـي الكفاجـيـة، أـّـنـه جيخـتـار النـبـذة و التحـفـة ـمـن
معاني التي ذكرها في الصل، فيكتفي بها، كما في تفسير ـقـوله تـعـالى ـفـي ـسـورة

ـّب العالمينالفاتحة: } ـقـال جعـنـد تفـسـيرها :"(الحـمـد) ـهـو1{الفاتـحـة:الحمد ل ر
.2الثناء جعلى الجميل الختياري من نعمة أو غيرها"

ـّسرها بأكثر من هذا المعـنـى؛ حـيـث ذـكـر الـفـرق بينـهـا و بـيـن ـّما في الضياء فإـّنه ف أ
ـّـسـره ـّسرها بأـّنه الثناء جعـلـى الجمـيـل مطلـقـ ًا، و ـكـذلك الـشـكر ف مترالدفاتها، كالمدح ف
ـّص ـّ�م منهما من وجه و أـخـ بأـّنه مقابلة النعمة بالثناء قو ًل و جعم ًل و اجعتقالد ًا، فهو أجع

3من وجه آخر.

و كذلك طـّبق ابن ـفـولدي ـمـا ذـكـره ـمـن اقتـصـاره جعـلـى ـقـراءة ـنـافع، رواجـيـة
ـّراء و الرواجـيـات ـفـي ، ٍش جعنه، بل كان في بـعـض الوـقـات ل جـيـذكر اختلف الـقـ ور

ـذكر أي4{الفاتحة: ملك جيو م الدجين الجية، فمث ًل جعند تفسيره لقوله تعالى: ـ�م جـي } ـل
ـّراء، بينـمـا فـعـل ذـلـك ـفـي الـضـياء فـقـال:" و ـقـرأ الكـسـائي و جعاـصـ�م ـ اختلف للـق

مالك جيو م الدجين"4 فمعناه مالك المر كـّله في جيو م القيامة.
ـّراء في قراءة لفظ (الصراط) التي في ـسـورة الفاتـحـة، و كذلك ل�م جيذكر اختلف الق
و فعل ذلك في الضياء فـقـال:" و ـقـرأ قنـبـل جـعـن اـبـن ـكـثير: (الـسـراط)، (الـسـراط

.5الذجين) بالسين، و الباقون بالصالد و هو لغة قرجيش، و الثابت في الما م"
و نجد ابن فولدي في بعض المواضع في الكفاجية جيورلد ما ل�م جيذكره في الـصـل ـمـن

جيا أجيها الذجين آمنوا إن تطيعــواالقصص أو المغاذي، انظر مث ًل تفسير قوله تعالى:
ـافرجين  ـانك�م ـك ـد إجيـم ـ�م بـع ـاب جيرلدوـك ـوا الكـت ـذجين أوـت ـا ـمـن اـل ـران:فرجيـق  {آل جعـم

ـّصة شأس بن قـيـس اليـهـولدي ـمـع قبيـلـتي الوس و100 }،فذكر في سبب نزولها ق
 و ل�م جيذكر ذلك في ضياء التأوجيل.6الخزرج،

و من منهجه تلخيص القصص و أخبار المغاذي و الـسـير ـفـي الكفاجـيـة،  ول
 إنـمـا ـجـزاءجيطيل بذكرها كما جيفعل في الضياء انـظـر مث ًل تفـسـيره لـقـوله تـعـالى:

.102البلغة القرآنية/ص: 1
.2/ص:1الكفاجية/ج 2
.8/ ص:1انظر: ضياء التأوجيل:ج 3
.2/ص:1.و قارن بالكفاجية:ج8/ ص:1ضياء التأوجيل/ج 4
.9/ص:1ضياء التأوجيل /ج 5
.79/ص:1الكفاجية/ج 6
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الذجين جيحاربون ال ورسـوله وجيسـعون فـي الرض فسـالدا أن جيقتلـوا أو جيصـلبوا أو
تقطع أجيدجيه�م وأرجله�م من خلف أو جينـفـوا ـمـن الرض ذـلـك لـهـ�م ـخـزي ـفـي اـلـدنيا

1} في الكفاجية و الضياء.33{المائدة:وله�م في الخرة جعذاب جعظي�م

ذكر ابن فولدي في مقدمة الكفاجية أـّنه ـسـيعتمد جعـلـى ـمـذهب ماـلـك لدون ـبـاقي
المذاهب طلب ًا للختصار، و لكونه هو السائد و المـّتبع في تلك المنطقة، و ـقـد فـعـل

 إنما جزاء الذجين جيحاربون الــذلك، انظر جعلى سبيل  المثال تفسيره لقوله تعالى:
ورسوله وجيسعون في الرض فسالدا أن جيقتلوا أو جيصلبوا أو تقطع أجيدجيه�م وأرجلهــ�م
من خلف أو جينفوا من الرض ذلك له�م خزي في اـلـدنيا ولـهـ�م ـفـي الـخـرة جـعـذاب

.2}33{المائدة:جعظي�م
و لكن نجده قد خالف هذا المنهـج ـفـي بعـض المـاكن، كمـا ذـكـر قـول اـبـن
العربي الذي خالف المذهب المالكي، و إن كان هو من المالكـّية أجيض ًا، ومن الطبقة
العليا، و الجدر بابن فولدي أن جيذكر المذهب المالكي في تلك المسألة، و ليس قول

وـمـا ـكـان لـمـؤمن ولابن العربي، كما فعل في الضياء جعند تفسيره لـقـوله تـعـالى:
مؤمنة إذا قضى ال ورسوله أمرا أن جيكون له�م الخيرة من أمره�م ومن جيـعـص اـلـ

} ـقـال اـبـن ـفـولدي:" مجـمـوع ـمـا36{الـحـزاب:ورسوله فقد ضل ـضـلل مبيـنـا
ـة، ذكره أصحابنا المالكـّية في الكفاءة وفاق ًا و خلف ًا، ستة أوصاف: الدجين، و الحرـّجـي
ـع و النسب، و اليسار، والحرفة، و الخلو جعن العيوب الربعة، و اختلف في الجمـي

ـّل السل م" .3إ
ٌّص جعـلـى أـّـنـه ل أما في الكفاجية فقال جعند تفسيرها:"قال ابن العربي: و هذا ـنـ

 و هذا ليس هو القول في الـمـذهب الـمـالكي4جيعتبر الكفاءة بالحساب بل باللدجيان"،
كما أشار في الضياء.

ـّن اـبـن ـفـولدي ـحـاول أن جيبتـعـد ـّرواجيات السرائيلـّية و نـقـدها، ـفـإ ـّما بالنسبة لل أ
ـّحتها، انـظـر مث ًل ـّولـهـا إن ذكرـهـا، و جيـشـير إـلـى جـعـد م ـصـ جعنها في الكفاجـيـة، فل جيط

ـّصة (الغرانيق)، ،6 وكلمه فيما جيروى ـفـي قـصـة زجيـنـب بـنـت جـحـش5كلمه جعن ق
ـّصة جعوج بن جعوق الذي نـقـده فـي ـّصة الجـّبارجين، فإـّنه ل�م جيذكر ق وكذلك كلمه في ق

7ضياء التأوجيل، في الكفاجية.

.236/ص:1. و قارن بضياء التأوجيل/ج143/ص:1الكفاجية/ج 1
.236/ص:1. و قارن بالضياء/ج143/ص:1الكفاجية/ج 2
.242/ص:3المرجع السابق/ج 3
.555/ص:2الكفاجية/ج 4
.96-95/ص:3. و قارن بالضياء/ج441/ص:1الكفاجية/ج 5
.242/ص:3. و قارن بالضياء :ج555/ص:2الكفاجية/ج 6
.233/ص:1. و قارن بالضياء: ج140/ص:1الكفاجية/ج 7
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ـّن المنهج الذي سلكه ابن فولدي في تأليف كتـابه، هـو و جعلى جعمو م القول، فإ
منهج التلخيص و الختصار، الذي تكـّلمنا جعنه في الفصل الول جعند الـحـدجيث جـعـن

مؤـّلفاته.

الضعفاء كفاجية و التأوجيل ضياء كتابيه بين الثالث: مقارنة المبحث
جعـنـد ـمـا ـنـأتي إـلـى نهاجـيـة لدراـسـة منـهـج اـبـن ـفـولدي ـفـي تفـسـيرجيه الكفاجـيـة و
الضياء، جيحسن بنا أن نذكر نقاط المقارنة بينهـمـا، حـّـتـى جيـّتـضـح الـفـرق بينهـمـا ـفـي
ـتي اـسـتطعنا إخراجـهـا ـمـن ـاط اـل المنـهـج، و القيـمـة و الـسـتفالدة، وـهـاك ـهـذه النـق

الكتابين:
ـتعمل1 ـث اـس -نستطيع أن نبدأ هذه المقارنة بين التفسيرجين من حيث جعنوانهما؛ حـي

ـّماه: (ضياء التأوجيل في معاني التنزجيل)، ابن فولدي في الول (مصطلح التأوجيل) فس
و في الـثـاني غـّـيـر اسـتعمال المـصـطلح، فاسـتعمل (مـصـطلحي البـيـان و التفـسـير)
ـّـمـا جيـشـير إـلـى أـّـنـه جـيـرى ـّماه:( كفاجية ضعفاء السولدان في بيان تفسير الـقـرآن)، م فس
ـّن التأوجيل جيحـتـاج إـلـى تفـصـيل الفرق بين هذه المصطلحات، وهذا جيدل أجيض ًا جعلى أ

ـّرلد البيان و التفسير. أكثر من مج
-كان ابن فولدي جيحيل إلى المراـجـع جعـنـد النـقـل منـهـا، و ـلـ�م جيـكـن جيفـعـل ذـلـك ـفـي2

ـّل في بعض الماكن. 1الكفاجية إ

ـل،3 -أكثر من ذكر الختلفات المذهبية و أقوال العلماء و آرائه�م في ضياء التأوجـي
و ل�م جيسلك هذا المسلك في الكفاجية، بل جيعتمد جعلى القول الرجح ـمـن أـقـوال الـمـا م
مالك و تلميذه، كالشهب، و ابن القاس�م، و غيره�م، و جعـلـى بـعـض أـقـوال جعلـمـاء

المالكـّية في مصـّنفاته�م.
ـّراء، و4 -جيهت�م بتفسير معاني مفرلدات الجية جعلى منهج جعلماء إجعراب الـقـرآن، ـكـالف

الزجاج و أبي حـّـيـان، و الصفاقـصـي، و جعلـمـاء البلـغـة، كالزمخـشـري وغيرـهـ�م،
ـّل ـفـي ـّما في الكفاجـيـة فل جينـحـو ـهـذا المنـحـى، إ جيفعل ذلك في ضياء التأوجيل كثير ًا، أ

بعض المواضع التي تدجعو إليها الحاجة.
-أكثر من ذكر الشواهد الشعرجية، والستـشـهالد بالـحـالدجيث، و أـقـوال العلـمـاء ـفـي5

ضياء التأوجيل، بخلف صنيعه في الكفاجية.

. حـيـث أـحـال ـمـا نقـلـه جـعـن جعـبـد8/ص:1 من الكفاجية، و ـقـارن ـمـع الـضـياء/ج1/ص:1انظر مث ًل : ج 1
الرحمن الثعالبي و ل�م جيحل ذلك في الكفاجية.
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-أكثر من إجيرالد القصص السرائيلية و نقدها، جعن طرجيق ذـكـر أـقـوال المفـسـرجين6
ـّدثين في الضياء، و قـّلل ذلك في الكفاجية. و المح

كتابه الفصل               ـّرابع:  ـّسول نيل ال تفاسير من ال
ـّرسول ال

التي: النحو جعلى مباحث ثلثة فيه و              
مصالدره. و بالكتاب الول: التعرجيف المبحث             
الكتاب. في الثاني:منهجه المبحث             
و فولدي ابن كتاب بين الثالث: المقارنة المبحث            

         ما
السيوطي. كتبه            

ـّول: التعرجيف المبحث                مصالدره: و بالكتاب ال
جعلـ�م فـي فـولدي ابـن آثـار مـن هـو لدراسـته، بصـدلد نحـن الـذي الكتـاب هـذا

ـّدثوا الذجين جعن ثبت كما التفسير، أمثـال كتبـه، بيـن مـن ذكـروه فقـد مؤـّلفاته، جعن تح
ـهـو و ـقـال ـفـولدي، الجليـلـة) لـبـن (الفراـئـد كـتـاب محـّـقـق الحمـيـد جعبد جعلي الدكتور
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الوحـيـد هو ال جعبد القرآن:" كان جعلو م و التفسير في فولدي ابن مؤـّلفات جعن جيتحـّدث
ـّمته صرف الذي الجهالد جعلماء بين من لـنـا فترك فيه، التأليف و القرآن لدراسة إلى ه
هي: و القرآن تفسير في منها ثلثة المجال، هذا في كتب ستة

ـّسول -نيل1 الرسول. تفاسير من ال
التنزجيل. معاني في التأوجيل -ضياء2
1القرآن". تفسير بيان في السولدان ضعفاء -كفاجية3

ـّسول نيل كتاب و أجيـدي جعليه تقع ل�م الذي فولدي ابن مخطوطات بين من هو ال
ـّل تشتهر ل�م نقول أو بعد، المحـّققين ـّصة، بين من إ ـّمـقـوا ـقـد الذجين الخا لدراـسـة ـفـي تع

ـّن المخطوط هذا جعلى الملحظات من و العلو م، و الفنون مختلف في ال جعبد كتب أ
ـّطه ، ٍء غير خ ـّل مقرو ـّن أجعتقد و صفحاته، بعض إ ـّي بـيـن اـلـتي النسخة أ ـضـاع ـقـد جـيـد
تـعـالى، اـلـ بـعـون لـكـن مختلطة، أرقامها وجدت كذلك و الصفحات، من كثير منها
لدراسـة لنـا جيتســّنى حـّتـى صـفحاتها، بعـض تحقيـق و بعضـها، ترتيـب استطعنا فقد

جعليها. بحثنا رؤجية نرجيد التي بالصورة منهجه
ـمـالدة جـمـع ـفـي جعليـهـا اجعتمد أساسـّية، مصالدر من الكتاب هذا فولدي ابن أـّلف

ـّرح الكتاب، ـّدمة في ببعضها ص ـي المصــالدر باقي ذكر و خاتمته، في و الكتاب مق ـف
كـتـاب خاتـمـة ـهـو الكـتـاب لـهـذا الصلي المصدر لكن الكتاب؛ لمسائل جعرضه أثناء

إـلـى المرفوجـعـة التفاـسـير ـفـي جعله الذي القرآن، جعلو م في التقان السيوطي، الما م
التقان كتاب من المفسرجين طبقات الثمانون: في النوع فولدي ابن ألدرج و ،النبي

ـّما أجيض ًا، للكـتـاب: ـهـو الساـســّية المـصـالدر ـمـن أجيـضـ ًا جيعـتـبر الذي الثاني المصدر أ
ـّمى:(أحكا م العربي ابن بكر أبي تفسير ـهـو اـلـذي الـثـالث المـصـدر و الـقـرآن)، المس

ـّل ـّسابقين: هو المصدرجين من اجعتمالد ًا أق ـّدـمـة تيمـّـيـة ابن السل م شيخ كتاب ال ـفـي (مق
تفـسـير الكتاب: ـهـو في واحد ًا نق ًل له رأجيت الذي الخير الكتاب و التفسير)، أصول

ـّما التأوجيل)، أسرار و التنزجيل (أنوار البيضاوي فـلـ�م الربـعـة، المـصـالدر ـهـذه غير أ
ـّ�م جعنها، نق ًل فولدي لبن نجد ـّل اللـهـ اـلـتي الحدـّجيثـّـيـة المـصـالدر ـمـن جعليـهـا اجعتـمـد ـمـا إ

أـبـي اـبـن و جرجـيـر، اـبـن و الطبراني، و السـّتة، كتب مصـّنفي جعن السيوطي جيذكرها
غيره�م. و التفسير في حات�م،

ـفـولدي اـبـن تأثر كثرة جعن الكل م لنا جينبغي المنهج، جعن الحدجيث نبدأ أن قبل و
ـّصة و السيوطي، بالما م و التفـسـير، ـفـي ـفـولدي اـبـن جيكتبـهـا اـلـتي المؤـّلـفـات ـفـي خا
نظمهـمـا المفـتـاح)، (ـسـللة مختـصـره التفـسـير) و كتابه:(مفتاح فمث ًل القرآن، جعلو م

التفسير: مفتاح مقدمة في قال (التقان) كما السيوطي: (النقاجية) و كتابي من
ِّمنا نظم ًا فهاك ذا بعد و                   معلنا الكتاب أحوال ** بيان ُض

ـّدمة الفرائد الجليلة/ص: 1 . و من جعلماء الجهالد الذجين شاركوا في التأليف في جعلو م القرآن غـيـر اـبـن44مق
ـّسول في تفاـسـير الرـسـول) و ـهـو ـفـي موـضـوع ـّمد بـّلو ابن جعثمان ابن فولدي، له كتاب:(غاجية ال فولدي: مح

ـّسول) .  (نيل ال



91

الغاجية فهو التقان مع ** منها الـّنقاجية في كان ما لجمعـه                  
ـّميتـه                    1بالتيسير. اللـه أسـأل للتفسير** و المفـتاح س

ـال و ـي ـق ـة ـف ـاح ـسـللة مقدـم ـذكر المفـت ـرآن صــفات جـي ـ�م، الـق ـة و الكرجـي خدـم
لعلومه: السيوطي

ـّر **   المـذنب اللـه جعفـو راجي جيقول ال جعبـد المصـ
ـّد تفوق **    منه   اللء جعلـى ل الحمـد الحصاء ذي جع

أنزل مـا بخـير الورى **   خير  أرسل قد اللء أجعظ�م من
سـّلمـا و صحبـه و **   وآلـه   لدائمـ ًا جعليه صـّلى محمد ًا

ـّصلت **    و  آجياته أحكمت كتاب ذاك ـّورت و ف صفاتـه ن
ـّصـه حفظـه **    و الفصيح المعجز القرآن وهو صرجيـح بن
المتيـن حبلـه و نـوره **    و  جيستبين ال صـراط هو و

ـّل ـّد منه العلـو م ك ـّل **    و  تستمـ فـرٌّلد خالفـه مـا كـ
ـّلمة جمع قد المحيـط جعلمـه في غـيره **   و   السيوطي الع

التقان خـيرها من **    مفيـدة حسـان كـّلـها مؤـّلـفات

ـّب منه نظمت قد و                     2كتاب. في منه نوع كل ** في الباب ل

كـتـابه ـفـي لمؤـّلـفـاته، ـخـدمته و الـسـيوطي بالـمـا م ـتـأثره بنفـسـه ـفـولدي ابن بـّين قد و
فقال: الجليلة الفرائد

المنـوط فـّنه إمـا م هو ** و السيوطي مبرزجيه�م مـن و                       
الكمـال رتبة فحـاز ** فيه بالشكال أزال الذي هو و    

الظل م جعن البدر انبلج **  و   الكما م من الزهر فانبرز    
للفـلح لداجعـيه ** منـالدجي ًا بالصبـاح آذن فجـره و                       

ِّصلت بأجزل ** فانقلبـوا الصـلة إلى الناس فانتدب      ال
ـّما ال بحمـد كنـت                       ناظـم ًا و ملتقط ًا ** لكتبـه لزما م
ٌّب جعليـه أقدرني بمـا منهـا       3إليـه. لجأ مـن جيعين ** ر

لّخـصـا، و مقتبـسـ ًا، الـسـيوطي، كـتـب ـمـن كثير جعلى أقد م نراه لذا ناظـمـ ًا، و مل
نظمها: أو بتلخيصها قا م التي الكتب فمن

البرق. لمع و المحيط، البحر كتابيه في نظمها الهوامع، همع و الجوامع - جمع1
ـّخصه الساطع، - الكوكب2 الصول. خلصة في ل
المفتاح. سللة و التفسير، مفتاح كتابيه في نظمه القرآن، جعلو م في -التقان3

.1مفتاح التفسير،/ص: 1
. مخطوط  وجدته جعند مال�م بللـو بـوي قفـر جعتيـك صـكتو، و هـذا الـذي جعنـدنا2-1سللة المفتاح/ص:  2

ـّور من نسخته. مص
.50-49الفرائد الجليلة/ص:  3
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ـّخصه -النقاجية،4 الجيمان. شعب أرالد لمن المـّنان منن كتابه، في نظمه و ل
ـّخصه الهيئة، جعلى -السنية5 الهيئة. هجاء في الكينة لدرع كتابه في ل

ـّدة و فولدي ابن هو هذا المانة التز م قد و كتبه، و السيوطي بالما م إجعجابه ش
كـتـاب أي ـفـي جيـشـرع جيـكـالد فل غيرـهـا، و مؤـّلـفـاته من جينقلها التي الكتب في العلمـّية

ـّل جعنه نقله اـلـتي كتـبـه أـكـثر في جعالدته هذا و الخاتمة، في أو المقدمة في ذلك وبـّين إ
1جميع ًا. العلماء جعن جينقلها

الكتاب: في الثاني: منهجه المبحث
ـبي جعلى فيها صـّلى مختصرة، بمقدمة الكتاب هذا فولدي ابن بدأ آل و ، الـن

ـّضى و صحابته، و بيته، و الربـعـة الئـمـة و الـعـاملين، العلـمـاء و التابعين، جعن تر
ـّ�م مقـّلدجيه�م، ـّـخـص اـلـذي الصل بـّين و كتابه، اس�م ذكر ث خاتـمـة ـهـو مـنـه: و الكـتـاب ل

ـّسيوطي، القرآن، جعلو م في التقان كتاب إـلـى المرفوجـعـة التفاـسـير ـفـي جعـلـه الذي لل
الباطيــل، و الموضوجعات لدون الضعيفة، و الحسنة، و منها، الصحيحة ، النبي
أـّنه و ضعف، من المرفوجعة الحالدجيث هذه إسنالد في ما سيبـّين أـّنه آخرها؛ في وذكر
و الموـضـوع، تناولت التي الخرى، الكتب في وجده مما التقان في ما جعلى سيزجيد

وضـعها الـتي التمهيدجيـة المقدمة هذه في قاله ما بعض نسوق أن الن بنا أن بأس ل
قال: الكتاب، في شروجعه قبل

ـابه السيوطي به خت�م ما فيه جرت الرسول، التفاسير من السول نيل كتاب " فهذا كـت
ـّرح التفاسير من القرآن، جعلو م في التقان و ـصـحيحها، ، النبي إلى برفعها المص

إـسـنالده ـفـي ـمـا ـسـأبين و ، الباطـيـل و الموـضـوجعات بخلف ـضـعيفها، و حـسـنها،
غـيـره ـفـي وـجـدته مـمـا التـقـان، في ما جعلى بزجيالدات إتياني ال. مع شاء إن ضعف

ـّل توفيقي ما و فضله، و بمـّنه جعليه الجزاء أحسن و به النفع أسأل ال و الكتب، من إ
ـّكلت جعليه بال، 2أنيب". إليه و تو

ـّما و  فولدي؛ ابن جعند العا م المنهج هو هذا ـتي الخرى المنهجية النقاط أ ـ�م اـل ـل
كالتالي: فهي المقدمة في فولدي ابن جيذكرها

ـّ�م سورتها، لدون الجية بذكر فولدي ابن -جيبدأ1 ذـكـره اـلـذي المرـفـوع الـحـدجيث جـيـذكر ث
ـّ�م ـبـدونه، أحيان ًا و الصحابة، من الحدجيث راوي ذكر مع أحيان ًا السيوطي، ـّـخـص ـثـ جيل

إليك�م و التعليق، ذكر جيترك الوقات بعض وفي الحدجيث، حك�م جعلى السيوطي تعليق
ذكرنا: ما جعلى المثلة بعض

مثل كتابه: لباب المدخل، ذكر أـّنه أخذه من كتاب ابن الحاج: المدخل في تنمية الجعمال بتحسين النـّيات، 1
و كتابه ضياء السلطان و غيره من الخوان، ذكر أـّنه أخذه من أربعة كتب : كتابين لعبد الكرجـيـ�م المغيـلـي،

و كتابين لخيه الشيخ جعثمان.
.1نيل السول/ص: 2
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ـّن قال رـسـول اـلـغير المغضوب جعليه�م ول الضالينفولدي:" ابن أ-قال :" إ
ـّضالين الـّنصارى". 1المغضوب جعليه�م، ه�م اليهولد، و ال

ـقـال:" الـعـدل؟ ـمـا اـلـ رـسـول جـيـا قـيـل جـعـدل منها جيقبل ولفولدي:"  ابن ب-قال
ـّضده جـّيد، (الفدجية). مرسل 2موقوف ًا." جعـّباس ابن جعن متصل إسنالد جع

ـّل طاجعـة :" لالـنـبي ـقـال الـظـالمين جعهدي جينال لفولدي:"  ابن ج- قال ـفـي إ
أن جعهد جعليك لظال�م بلفظ:" ليس جعـّباس جعن موقوف شاهد الحدجيث لهذا معروف" و

3ال." معصية في تطيعه

ـاب:" فـهـذا خاتمة في فقال السانيد، جعهدة السيوطي إلى فولدي ابن -أحال2 ـمـا الكـت
ـضـعيفها و حـسـنها و ـصـحيحها ال رسول إلى المرفوجعة التفاسير من حضرني

ـّما ـّل غيره، أو العربي لبن الحكا م و التقان في م ـفـي مـذكور سـنده منها حدجيث فك
4التقان....."

التفسـير، فـي النـبي إلـى المرفوجعـة الحالدجيث كتابه موضوع فولدي ابن -جعل3
و الجـيـات بـعـض معاني بيان في العلماء كل م جيذكر أحيان ًا بل بذكرها، جيكتف ل�م لكـّنه

و الحدجيثـّـيـة، اللـطـائف و الفقهـّـيـة، الخلـفـات بـعـض ذكر مع جيذكرها، التي الحالدجيث
جعليها: المثلة بعض نسوق
ـّسس لمسجدتعالى:"  قوله جعند فولدي ابن أ-قال ـّق جيـو م أول من التقوى جعلى أ أن أـحـ
ـمـن رجلـيـن اختلف في روي الذي الحدجيث ذكر أن } بعد108{التوبة: فيه تقو م

جعــن الترمذي روى قد الحكا م:" و في العربي ابن المسجد:" قال ذلك في الصحابة
ـّسس الذي المسجد في رجلن قال: تمارى الخدري سعيد أبي أول من التقوى جعلى أ

رـسـول فـقـال اـلـ، رـسـول مسجد هو الخر قال و قباء، مسجد رجل: هو فقال جيو م،
ـّرـجـه و صحيح حدجيث هذا جعيسى أبو هذا".قال مسجدي : هو ال أجيـضـ ًا مـسـل�م خ

اختلف قد  و الول، هو الصحيح و جيصح ل�م حدجي ٌث العربي:" هذا ابن بمثله.....قال
بالتوبـة....و ـكـالتطهير فـيـه نـحـن بما لها تعلق ل أقوال جعلى بها المثنى الطهارة في
ـّما ـّسس ) فمعناه جيو م أول قوله( من أ فـيـه، جيـشـرك ـلـ�م تأسيسه، مبدأ من التقوى جعلى أ
ـى حجــر وضــع ول ـه حجــر جعـل ـّل مـن ـى إ ـالد جعـل ـوى...." اجعتـق ـّ�م5التـق ـ ـال  ـث ـن ـق اـب

6اختصار ًا. ألفاظه بعض تغيير مع العربي ابن قاله ما فولدي:"انتهى

ـّج ب-(جيو م ـّي الجـيـة:" جـعـن ذـكـر أن بـعـد فولدي ابن قال الكبر)، الح ـقـال: ـسـألت جعـلـ
ـّج جيو م جعن ال رسول جعرفة قال:" جيو م أـّنه روي و النحر"، فقال:" جيو م الكبر الح

.1المرجع السابق/ص:  1
.1المرجع السابق/ص: 2
.1المرجع السابق/ص: 3
.14المرجع السابق/ص: 4
./ط: لدار المعرفة، بيروت،لبنان بدون (تط).1015-1014/ص:1أحكا م القرآن/ابن العربي/ج  5
.7المرجع السابق/ص: 6



94

ـّج جـيـو م ـهـذا ـّن غـيـره و البـخـاري روى الحـكـا م:" و ـفـي ـقـال الـكـبر"، الـحـ ـّي أ الـنـب
ـّي أـتـدرون الـنـاس أـّجيـهـا فقال بمنى خطب أجعـلـ�م، رـسـوله و اـلـ ـقـالوا ـهـذا؟ جـيـو م أ

ـّج جيو م قال:هذا ـفـي الـنـاس العرـبـي:" اختـلـف اـبـن ـقـال أن إـلـى الكبر".الحدجيث، الح
ـّج اـبـن ـقـال جعرـفـة، الـشـافعي: جـيـو م جـعـن و النـحـر، جـيـو م ماـلـك: إـّـنـه فقال الكبر، الح

ـّك العربي: ل ـّن ش ـّج جيو م جعرفة جيو م أ ـّن الكبر؛ الح ـّج ل ـّج المرالد لكن جعرفة، الح بالـحـ
ـّك ل خطبته في النبي ذكره و كتابه، في ال ذكره الذي الكبر النـحـر، جـيـو م أنه ش
ـّي أـتـدرون فـقـال جعرفة جيو م خطب أـّنه روي قد لكن و فيه، الصحيح الحدجيث لثبوت أ

ـّج جيو م هذا فقالوا هذا؟ جيو م ـّما فهذا الكبر، الح ـّح ل�م م 1قال. ما انتهى سنده، جيص

ـّحة جعن الوقات-كلم ًا بعض للحدجيث-في ذكره بعد فولدي ابن -جيذكر4 الحــدجيث، ص
ـّق تعـالى: (جيتـلـونه قـوله تفـسـير ـفـي روي الذي حدجيث في قال كما ـقـال تلوتـه)، حـ

ـّق :"جيتبعونهالنبي مجاهـيـل الـحـدجيث ـهـذا إـسـنالد ـفـي فولدي:" و ابن اـّتباجعه" قال ح
2مالك". جعن

فــي مالك قال:" روى كما الحالدجيث بعض في كلمه العربي ابن جعن جينقل و
ـّطأ ـّ�م  ال رسول فقال جعليك؟ نصلي كيف ال رسول قالوا: جيا أـّنه�م المو ـقـل:" اللـهـ

ـّل ـّمد جعلى ص ـّرجيته، و أزواجه و مح محـمـد جعـلـى بارك و إبراهي�م، جعلى صـّليت كما ذ
ـّرجيته و أزواجه و بـعـد العرـبـي اـبـن مجيد" قال حميد إـّنك إبراهي�م جعلى باركت كما ذ

ـّرواجيات.... من ذكر أن ـّرواجيات هذه ال ـّحها و ـسـقي�م، منـهـا و ـصـحيح ال رواه ـمـا أـصـ
و الـصـلة ـمـع الرحـمـة زجيالدة من مالك غير جعن روي من رواجية و فاجعتمدوه، مالك

و أـمـواله�م، ـفـي نظرـهـ�م ألدجيانه�م في جينظروا أن الناس جعلى إـّنما و تقوى، ل غيرها،
ح َ�ِم الطـّـيـب، الـسـال�م جيخـتـارون إـّنـمـا و معيـبـ ًا، لدرهـمـ ًا ول لدجيـنـار ًا اـلـبيع في جيأخذون ل ل

ـّرواة من جيأخذوا فل  الدجين في فليكونوا كذلك ـّل النبي جعن ال ـّح ـمـا إ ـّل ـسـنده ـصـ لئ
أـصـابوا ـقـد بـهـ�م إذا الفـضـل، جيطلـبـون ـهـ�م فيما رسوله�م جعلى الكذب حـّيز في جيدخلوا

4انتهى. ،3الخسران" أصابوا بما و بل النقص،

ـنـدرس أن الن جيبـقـى و الكـتـاب، ـهـذا ـفـي المنهجـّـيـة الملـمـح بعض هي هذه
الكتاب. هذا خاتمة في منهجه
من اقتبسها الخاتمة هذه و المفسرجين، طبقات في خاتمة الكتاب لهذا فولدي ابن جعل

و تـّيميـة، ابـن السـل م لشـيخ التفسـير أصـول فـي المقدمـة كتـاب الول مصدرجين،
الذي الثمانون النوع هو منه المقتبس و للسيوطي، التقان كتاب هو الثاني المصدر

المفـسـر جـعـن الخاتـمـة ـهـذه في فولدي ابن المفسرجين،تكل�م طبقات في السيوطي جعله
الجـيـات ببـعـض واستدل ذلك، فعل من أول هو  ال رسول بأن وجز م للقرآن، الول

.6المرجع السابق/ص: 1
.1المرجع السابق/ص: 2
.1584/ص:3أحكا م القرآن/ج  3
.10المرجع السابق/ص: 4
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ـّر و ذلك، في تيمية ابن قاله ما نقل ث�م ذلك، جعلى ـّرر و جعـنـه، النـقـل ـفـي اـسـتم ـّن ـقـ ـبـأ
ـّسر  النبي ـّصحابة ف ـّ�م غالبه، أو القرآن جميع لل ذكر و السيوطي، إلى بالنقل جعالد ث

ـّ�م طبقاته�م، و الصحابة من بالتفسير اشتهر من تكـّـلـ�م و الـتـابعين، ـمـن به اشتهر من ث
ـّل به اشتغل ما و التفسير، في المصـّنفين جعن كذلك ـّصصه، حسب منه�م واحد ك و تخ

الكل م خـتـ�م أن إـلـى إليه، جيذهب الذي المذهب و العقيدة من سرجيرته جعليه انطوت ما
اـّتـبـاع جعـلـى الممات ال نسأل و ال، آجيات تفسير جعلى الجراءة من بال بقوله:" نعوذ

ـّسلف و ،النبي اـلـ رـضـى جعلى نلقاه�م أن إلى الفعال، و القوال، في الصالح، ال
ـّـسـول نـيـل كتابـنـا انتـهـى ، محمد الخرجين و الوليين سـّيد بجاه مغفرته، و ـمـن ال

ـسـنة جعـشـر أـحـد و مائتين و ألف سنة منه خلت لسبعة الجمعة، جيو م الرسول تفاسير
ـّن لدجعوانا وآخر ،النبي هجرة من ـّب ـلـ الحمد أ الـسـل م و الـصـلة و الـعـالمين، ر

 ."1ال رسول جعلى

السيوطي الما م كتبه ما و فولدي ابن كتاب بين الثالث: المقارنة المبحث
التقان في

ـبـه خـتـ�م ـمـا و ـفـولدي، اـبـن كتـبـه ـمـا بـيـن نـقـارن أن العجاـلـة، هذه في نحاول
ـندة التفاسير ذكر هو و واحد، موضوع جعلى لتفاقهما التقان، كتابه السيوطي المـس

ـّن و التفسير؛ في النبي إلى السيوطي كتبه لما مختصر جيعتبر فولدي، ابن كتاب ل
المؤـّلفين: بين الختلف و التفاق أوجه هذه و التقان، في

 التفاق: أوجه-1
لّول نبدأ هي: و بينهما المشتركة القواس�م بذكر أ

ـّل1 .النبي إلى المرفوجعة :التفاسير كتبه ما موضع جعل المؤـّلفين من واحد -ك
ـّ�م2 ـّل -اهت قليل ذلك كان إن و جيذكرها، التي للحالدجيث الشواهد بعض بذكر منهما الك

جعندهما.

.16المرجع السابق/ص: 1
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ـّ�م3 ـّل -اهت الجعضال. أو كالرسال جعـّلة، أو ضعف من للحدجيث ما ببيان منهما الك
ـّل -اكتفى4 ـمـن جعـنـه ورلد ـمـا غـيـر فقط، التفسير في النبي جعن روي ما بذكر الك

الجيات. نزول أسباب
ـّ�م5 ـّل -اهت مرجعه. أو الصلي الحدجيث مصدر بذكر الك

الختلف: ب-  أوجه
المـبـاحث فـيـه ألدـخـل ـبـل المرفوجعة؛ التفاسير جعن كتابه جيجرلد ل�م السيوطي -الما م1

فيـهـا ذـكـر خاتـمـة له جعل إن و الموضوع، بهذا كتابه أفرلد فولدي ابن لكن القرآنية،
المفسرجين. طبقات

ـّ�م السورة، اس�م بذكر جيبدأ السيوطي -الما م2 الـحـالدجيث، ـمـن تحتـهـا روي ما جيورلد ث
ـّما ـّ�م الـسـورة، جيـذكر ول الجية، جيذكر فإـّنه فولدي ابن أ واـلـذي فيـهـا، روي ـمـا جـيـورلد ـثـ

الجعراف). إلى الفاتحة في جاء قال:" (ما أـّنه كتابه، أول في فقط فعله
و أخرجـهـا، ـمـن إـلـى جعزوـهـا و الحالدجيث، تخرجيج من ال رحمه السيوطي -أكثر3

فولدي. ابن ذلك قـّلل
ـات، بعض تفسير العلماء جعن نقل ول الفقهـّية، الختلفات السيوطي جيذكر -ل�م4 الجـي

الجيات. بعض تفسير في ذلك ألدخل فولدي ابن نجد بينما
ابن جعن جينقلها التي المفيدة الجـّيدة التعليقات ببعض السيوطي جعن فولدي ابن -تمـّيز5

الحالدجيث. بعض في البيضاوي و تـّيمية ابن و العربي
ـّسول نيل كتاب -تمـّيز5 ـّما ال ـّزجيالدات ببعض التقان في جع ابن ذكره ما مث ًل انظر ، ال

وإذ قال موسى لفتاه ل أبرح حتى أبلغ مجمع البحرجـيـن أو تعالى:  قوله جعند فولدي
ـا م} ذكر الحدجيث الذي روي جعن النبي 60 {الكهف:أمضي حقبا  أـّنه قال:" ـق

 و هذا الحدجيث1موسى خطيب ًا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أجعل�م ...." الحدجيث.
ل�م جيذكره السيوطي.

ـّزجيالدات ـمـا روي جعـنـه  ـّن اـلـ و جعـنـد ـقـوله تـعـالى و كذلك من هذه ال إ
} ذكر الحدجيث الذي رواه مالك ـفـي56 {الحزاب: ملئكته جيصلون جعلى النبي 

، و سبق أن ذكرنا هذا الحدجيث.الموطأ، في كيفية الصلة جعلى النبي
 جيا أجيها الذجين آمنوا ل تكونوا كالذجينو منها ما ذكره جعند تفسير قوله تعالى:

ـزاب:آذوا موسى فبرأه ال مما قالوا وكان جعند ال وجيها ـا69 {الـح } و غيرـه
من المواضع التي زالد ابن فولدي بعض الحالدجيث اـلـتي وجـدها ـفـي غـيـر التـقـان،

ـّما جيدخل تحت تفسير الجية. م

ـّي الناس أجعل�م؟ فيكل العل�م إلى ال،/ج 1 /الحدجيث1البخاري/ ك :العل�م، باب ما جيستحب للعال�م إذا سئل أ
/ص:4. و مسل�م/ك: الفضائل، باب من فضائل الخضر جعليه. السل م،/ج56 /ص:122رق�م:  

.  2380/حدجيث:1847
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البحث خاتمة                                       
بعد هذه الجولة السرجيعة مع ابن فولدي رحمه ال، و تفاـسـيره،جيمـكـن أن

ـّجل في آخر هذا البحث النتائج التية: نس
ـّن ابن فولدي قد شارك بنفسه في الجهالدجين ؛ جهـالد السـيف، و جـهـالد القـلـ�م ، و1 - أ

ـّن ال جعليه به.  ـّل من م ـّل جعال�م إ هذا ل جيوجد مع ك
ـّدة أـشـياء منـهـا: أـّـنـه ألدـخـل ـفـي تفـسـيره المـسـائل2 ـّن المنهج الذي سلكه متمـّيز بع -إ

العلمية من مختلف العلو م ، فل�م جيجعله في الحكا م الفقهية فقط، أو المسائل النحوجية
ـّول ـفـي جعـلـ�م جعـلـى و البلغية فقط، بل جعل الكتاب لدائرة جعلو م إسلمية، و ـلـ�م جيـطـ

ـّن بالقدر الذي جيحتاج إليه. ـّل ف حساب الخر، بل تكـّل�م في ك
ـّـجـح و جيعـّـقـب3 ـّرلد ناقل لقوال العلماء لدون مناقشتها؛ ـبـل جيـنـاقش و جير -ل�م جيكن مج

جعلى ما جيجب التعقيب جعليه، جعلى منهج المفسرجين الذجين سلكوا هذا المسلك.
- جعل تفسيره لدائرة بين آراء الفقهاء و المفسرجين، بصرف النـظـر جـعـن اختلف4

مذاهبه�م، لذا رأجيناه استشهد في الحكا م بكتب المالكـيـة، و الـشـافعية، و الحنفـيـة، و
ـّصبه لمذهبه . الحنابلة، في التفسير، و الحدجيث، و الفقه، ليثبت جعد م تع

ـّلدة كتابه و اختصاره، و اجعتمد جعلى جملة ـمـن5 -أـّنه سلك منهج ًا وسط ًا في جمع ما
الكتب القـّيمة التي اختارها في مختلف العلـو م و الفـنـون، مـع إـضـافاته المقـّيـدة ـمـن

ـّما حصل جعليه من العلو م. جعند نفسه م
ـّصــة6 ـّ�م ببيان اللدـّلة الشرجعية الصولية الثابتة بنصوص الكتاب و السـّنة و خا -اهت

أصول المذهب المالكي، و جيستشهد لها بالجيات و الحالدجيث. 
ـّ�م بهـا كـثير مـن المفـسـرجين؛ مثـل7 - أـّنه تناول بعض المسائل الـّنالدرة الـتي ـلـ�م جيهتـ

مسألة التكرار، و كذلك مسألة الفواصل القرآنية.
-أـّنه من الذجين ذهبوا إلى وجولد التكرار في القرآن الكرجي�م لـغـراض و أـسـباب و8

مقاصد، ذكرها في كتبه في التفسير و جعلو م الـقـرآن، و أـّـنـه ل جـيـرى تـسـمية إجـعـالدة
اللفظ لمعنى غير ما جاءت به اللفظة الخرى: تكرار ًا.
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- اجعتمالده ـفـي نـقـد الـسـرائيليات جعـلـى الجـيـات القرآنـيـة، و الـحـالدجيث النبوجـيـة، و9
قوانين العقل السلي�م، و جعـلـى النـّـقـالد ـمـن المفـسـرجين، و ـكـان جـعـد م انتـقـالده لبعـضـها،

نظر ًا لدخولها تحت النوع المباح ذكره.
ـابه ـضـياء التأوجـيـل، ـفـي كفاجـيـة ـضـعفاء10 - أـّـنـه اختـصـر تفـسـير الـقـرآن ـمـن كـت

ـّل ـمـا ـجـاء جـعـن السولدان، بأسلوب بسيط، بعيد جعن الختلفات الفقهية و مسائلها، إ
المذهب المالكي.

- اجتـهـد ـفـي بـيـان أـسـباب اختلف الفواـصـل القرآنـيـة، و اتفاقـهـا، و مناـسـبتها11
لموضع الجية التي ختمت به.

ـّن ال جعليه�م بالطلع جعلى أسرار التنزجـيـل12 ـّن جعبد ال رحمه ال، من الذجين م - إ
و خفاجيا إجعجازه البيانية و التشرجيعية و العلمية.

- تأـّثر بالما م السيوطي رحـمـه اـلـ ـفـي كتـبـه اـلـتي أـّلفـهـا ـفـي التفـسـير و جعـلـو م13
القرآن.

- اـّتصف بالمانة العلمية في جميع مؤـّلفاته في التفسير.14
ـّل15 ـّدمته و ـلـ�م جيخالفـهـا ـفـي ـكـ ـّطة التي رسمها ـفـي مـقـ - تبـّين لنا أـّنه سار جعلى الخ

الجوانب.
ـّن كتبه في التفسير قـّيمة، جيستفالد بها في المكتبة السلمية لما اـشـتملت جعلـيـه16 - أ

ـّدرر.         من الفوائد و ال
ـّ�م الـصـالحات جـيـو م الربـعـاء لـســّتة ـّ�م هذا البحث بحمد ل الذي بنعمته تت ت
ـّساجعة الواحدة و خـمـس و جعشر جيوم ًا خلت من شهر أبرجيل سنة ألفين و ثمانية في ال

ـّب العالمين. ثلثين لدقيقة لي ًل، و آخر لدجعوانا جعن الحمد ل ر

ـّر جعبد أبو بللو الباحث:آلد م الب

    

                   
المراجع و المصالدر فهرس                           

.  حفص برواجية الكرجي�م القرآن-1
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الولى: السيوطي/ الطبعة الرحمن جعبد الدجين / جلل القرآن جعلو م في -التقان2
ـّد لدار فحي الرحمن : جعبد / تحقيق  م2006سنة:  ، مصر ، / القاهرة الجدجيد الغ

/ لدار المالكي العربي بن بكر / أبو القرآن -أحكا م3.                 الزواوي
مزاجيا إلى السلي�م العقل -إرشالد4(تط).         / بدون لبنان ، / بيروت المعرفة
/ لبنان ، / بيروت العربي التراث إحياء / لدار العمالدي السعولد / أبو الكرجي�م الكتاب
5(تط).                                                                    بدون

و / لدراسة الفضيلة / لدار الكرماني حمزة بن / محمولد القرآن في التكرار -أسرار
ـّواب جعبد : أحمد تعليق و / مراجعة جعطا أحمد القالدر : جعبد تحقيق / جعوض الت
(تط) .  بدون

/ الطبعة شهبة أبو محمد / محمد التفسير كتب في الموضوجعات و -السرائيليات6
ـّرابعة . هـ1408:  سنة مصر ، / القاهرة السـّنة : مكتبة ال

/ الحدجيث / لدار الذهبي حسين / محمد الحدجيث و التفسير في -السرائيليات7
: بحوث بعنوان للمؤلف أخرى رسائل مع  م/ مطبوع2005:  سنة مصر ، القاهرة

.  الدجعوة و الفقه و التفسير جعلو م في
، لندن / طبعة جعثمان بن بـّلو / محمد التكرور بللد تارجيخ في الميسور -إنفاق8

(تط) .  / بدون انجلتر
/ الجيل / لدار الزركشي الدجين بدر ال، جعبد بن / محمد القرآن جعلو م في -البرهان9

.   م1988:  سنة لبنان ، بيروت
/ العصرجية / المكتبة الزركشي ال جعبد بن / محمد القرآن جعلو م في -البرهان10

.   م2006:  سنة لبنان ، بيروت
ـّطابي سليمان بن / حمد القرآن إجعجاز -بيان11 السعالدة مطبعة الولى /الطبعة الخ
. القرآن إجعجاز في رسائل ثلث مع مطبوع  م1908:  سنة
الكتب : لدار الولى الذهبي/ الطبعة حسين / محمد المفسرون و -التفسير12

.   م1961:  سنة مصر ، / القاهرة الحدجيثة
ـّصار / لد. حسين -التكرار13     . سنة مصر ، / القاهرة الخانجي مكتبة ، الولى /الطبعة ن
 م2003: 

المين / مطبعة بوي محمد / جعمر الورقات تزجيين جعلى الغامضات –توضيح14
(تط) . / بدون نيجيرجيا ، } صكتوAL,MEEN LIMITED{         المحدولدة

جعبد مؤسسة الولى بكر/ الطبعة أبو / لد. جعلي نيجيرجيا في العربية -الثقافة15
ـّساط الحفيظ  م. 1972سنة: ، الب

/الطبعة البخاري إسماجعيل بن محمد ال جعبد / أبو المختصر الصحيح -الجامع16
:  م/ تحقيق1987:  سنة  لبنان ، بيروت ، كثير/ اليمامة ابن لدار ، الثالثة

. البقا لدجيب لد.مصطفى
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الترمذي/ لدار جعيسى بن محمد جعيسى الترمذي/ أبو سنن الصحيح -الجامع17
/ آخرون و شاكر محمد : أحمد / تحقيق لبنان ، / بيروت العربي التراث إحياء

. جعليها/ بدون اللباني بأحكا م مذجيلة الحالدجيث
مخلوف بن الرحمن جعبد زجيد، / أبو القرآن تفسير في الحسان -الجواهر18

: سنة لبنان ، بيروت ، / صيداء العصرجية المكتبة ، الولى /الطبعة الثعالبي
.   الفاضلي : محمد / تحقيق  م1997

سعيد / أحمد  م1804 –  م1966:  سنة من نيجيرجيا في العربية اللغة -حركة19 
 م.1993:  سنة الفرجيقيا المكتبة ، الثالثة غللدنثي/ الطبعة

ـّي غاجية و اللدب -خزانة20 مكتبة لدار الولى / الطبعة الزراري الدجين الرب/ تق
ـّصا م  م/ تحقيق1987:  سنة لبنان ، / بيروت الهلل شعيتو.  : جع

المطعني إبراهي�م العظي�م / لد. جعبد البلغية سماته و القرآني التعبير -خصائص21
 م. 1992:  سنة مصر ، / القاهرة وهبة مكتبة الولى / الطبعة

/ المة لدار ، الولى جيونس/ الطبعة كبير / محمد التفسير أصول في -لدراسات22
.   م2005:  سنة نيجيرجيا ، كانو
: محمد / تحقيق الفكر / لدار السجثتاني الشعث بن / سليمان لداولد أبي -سنن32

الحالدجيث و ، الحوت جيوسف كمال تعليقات الكتاب / مع الحميد جعبد الدجين محي
. جعليها اللباني بأحكا م مذجيلة
، / بيروت الفكر / لدار القزوجيني ال جعبد أبو جيزجيد بن / محمد ماجة ابن -سنن24

/ جعليها اللباني بأحكا م مذجيلة الحالدجيث / و الباقي جعبد فؤالد : محمد / تحقيق لبنان
(تط) .  بدون
ـّكة الباز لدار / مكتبة البيهقي بكر أبو الحسين بن / أحمد الكبرى -السنن25 / م

ـّرمة .  جعطاء القالدر جعبد : محمد / تحقيق  م1994:  سنة ، المك
مطبعة ، الولى / الطبعة فولدي بن ال / جعبد التنزجيل معاني في التأوجيل -ضياء26

و السعولد أبو أحمد : أحمد / نشر   م1961:  سنة مصر ، / القاهرة الستقامة
ـّطيب جعثمان .  ال

/ الجندي / مكتبة فولدي بن ال / جعبد الخوان من غيره و السلطان -ضياء27
(تط) .  / بدون للمؤـّلف الضياءات مجموجعة مع مصر/ مطبوع ، القاهرة

الجندي / مكتبة فولدي بن ال / جعبد الحكا م من جعليه�م و له�م فيما الحكا م -ضياء28
(تط) .  للمؤلف. بدون الضياءات مجموجعة مع / مطبوع مصر ، / القاهرة

حمزة بن / جيحيى الجعجاز حقائق جعلو م و البلغة لسرار المتضمن -الطراز29
.   م2002سنة:  العصرجية المكتبة ، الولى العلوي/ الطبعة

لدار ، الولى حسن/ الطبعة المنع�م الكرجي�م/ لد. جعبد القرآن في التكرار -ظاهرة30
ـّدولية المطبوجعات  م.1980سنة:  ال



101

، الولى / الطبعة فولدي بن ال / جعبد الجميلة الفوائد وسائط الجليلة -الفرائد31
.  الحميد جعبد : لد. جعلي / تحقيق  م2002:  سنة لبنان ، / بيروت الفكر لدار
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الهرا م الهل/مطبع سيد العزجيز الكرجي�م/ جعبد القرآن في النظائر و الشباه -من39

 م.1980مصر،سنة:  التجارجية/ القاهرة،
فولدي/ بن جعثمان الزمان/ الشيخ أمور في ال بإذن به جيهتدون الخوان -نج�م40

(تط). / بدون العربي للجعل م الزهراء
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بالنيجر/ العدلد السلمية أغاكا/ الناشر: الجامعة شعيب الباقي فولدي/لد/جعبد محمد

 م.1997 سنة: 3الثالث:
حركة في المغربي الـّتأثير من بالنيجر/ ملمح السلمية الجامعة -حوليات2

الولدغيري./الناشر:الجامعة العلي فولدي/ أ/لد/ جعبد بن جعثمان للشيخ الصلحية
ـّرابع: بالنيجر/ العدلد السلمية ال العدلد: جعبد نفس في انظر .و  م1998 سنة:4ال

جيونس.                 كبير العلمية/لد. محمد حياته و فولدي ابن
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ـّسول -نيل4 ـّرسول/ جعبد تفاسير من ال ـّورة فولدي/ نسخة بن ال ال نسخة من مص
الباحث.    جعند غندو، جعلي بكر أبو بروفيسور
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